
 

 

 إندونيســيا جمـهوريـة 
 الدينيـة ونؤالشـ وزارة

 ماالنج موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بجامعة
 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 
إعداد المواد التعليمية في مهارة القراءة 

 (مستوى الجامعي)

 )ي سوالويسي اجلنوبية باري معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارحبث تطويري يف)

البحث التكميلى لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية 

: إعداد

( 11720078)شمس الدين 

:  إشراف 

 األستاذ الدكتور مهيمن 

الدكتور فيصل محمود آدم إبراهيم 

 

 العام الجامعي

م 2012-2013



 

 

 االستهالل
 

 

 

 

 

                               

                         

(5-1العلق )  

 

 

 

 

 
 



 

 

 إهداء

 

 

 إلى والدي ووالدتي العطوفين أدام اهلل صّحتهما 

 

 

إلى الذين يربون الجيل على حّب اللغة العربية سّدد 
 طاهمخاهلل 

 

  

وفاًء ...  جميعا ُأهدي هذه الرسالة المتواضعة إليهم
 وعرفانا

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

 على وأشكره حال، كل على العادلُت ورب واألرض السموت رب هلل احلمد
 والسالم الصالة. وادلآل احلال يف والثبات النوال، جزيل وأسألو ادلتوال، وفضلو نعمو

 وعلى ادلختار، الشاكرين الصابرين خَت اهلل عبد بن زلمد رسولنا على متالزمان دائمان
: بعد أما ، بإحسان الدين يوم إىل تبعهم ومن والتابعُت األطهار، وأصحابو آلو

وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفٍت بعد 

محد اهلل تعاىل أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف إخراج 
ىذا البحث إىل خَّت الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال العمل 

:  ومنهم . اجلاد ادلخلص

  إبراىيم مالك موالنا جامعةمساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 
. االنجمب احلكومية اإلسالمية

عميد كلية الدراسات األول و ، ادلشرف مهيمنمساحة األستاذ الدكتور احلاج 
 االنجمب احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةالعليا 

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور ادلاجستَت ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 االنجمب احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةالدراسات العليا 

 ادلاجستَت، سكرتَت قسم تعليم اللغة العربية كلية زلفى مبارقمساحة الدكتور 
  االنجمب احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةالدراسات العليا 

 ، ادلشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن فيصل زلمود آدم إبراىيممساحة  الدكتور 
عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث 



 

 

فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهو، وكان لتفضلو 
دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن 

.  اهلل عظيم الثواب والنعمة

 كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمُت يف قسم تعليم 
.  االنجمب احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةكلية الدراسات العليا اللغة العربية 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع  
.  وجزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملًتمُت الذين قد ربيانـي 
. ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعاين دائما يف طلب العلوم النافعة

سهم ىف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل أوألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من 
. خَّت الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

واهلل ويل التوفيق 
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أقرُّ بأن ىذه الرسالة التـي حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجسـتَت يف تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دبـاالنج 

: حتت عنوان
  إعداد المواد التعليمية في مهارة القراءة

 ) سوالويسي اجلنوبية معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري بارييفحبث تطويري )
 

وإذا أدعـى . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر 
أحـد استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 

ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
. مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

. ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك  
 م2013أبريل  1ماالنج، 

    توقيع صاحب اإلقرار
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 مستخلص البحث
إعداد ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة ، 2013مشس الدين، 

رسالة ادلاجستَت، . سالويسلطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري
 موالنا مالك إبراىيم جامعة العليا الدراسات كليةختصص تعليم اللغة العربية 

الدكتور . 2 األستاذ الدكتور مهيمن . 1: إشراف . ماالنجاإلسالمية احلكومية 
 فيصل زلمود آدم إبراىيم

 إعداد، المواد التعليمية، مهارة القراءة: الكلمات األساسية 
  

إن القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات تعّلم أي لغة أجنبية وأهنا من حاجات 
اإلنسان ادلاسة، فلذلك يصبح تعليمها وتعلمها أمرا ضروريا، ولكن قد ضعفت قدرة 

فمن ادلالحظة أن ضعف . الطلبة خاصة يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى بارى
قدرهتم يف القراءة ألن عدم وجود الكتاب التعليمي للمحاضر والطلبة الذي يعتمد 

 .كمرجع أساسى
يهدف ىذا البحث بإعداد ادلواد التعليمية لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية 

احلكومية باري باريلًتقية مهارة القراءة لدى الطلبة بإىتمام على كفاءة الطلبة 
 .واحتياجاهتم

و ي  الكيفي على ادلنهج التطوير ودلدخل الكميىو اىذا البحث ومدخل 
 .(R&D)  التجرييب

إن إعداد ادلواد التعليمية يف : أما نتائج البحث فيمكن أن تتخلص فيما يأيت
تعليم " تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة حصل على الكتاب التعليمي حتت عنوان 

يهتم . اليت حيتوي على الدروس ادلناسبة بإحتياجات الطلبة حول بيئتهم" القراءة اجلذابة
الباحث يف إعدادىا دبوقف الطلبة واحتياجاهتم يف القراءة العربية ويعتمد على أسس 



 

 

ومع ذلك إن الكتاب ادلعد على وجو عام جيد وفعال لًتقية مهارة . تعليم مهارة القراءة
 .  سالويسيلطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باريالقراءة 

إن استخدام الكتاب وتطبيقو يف العملية التعليمية يناسب خبصائص اجلامعة 
إن تعليم مهارة القراءة باستخدام . والطلبة، فاحملاضر حر يف تقرير استخدام ىذا الكتاب

الكتاب ادلعد يتطلب قدرة احملاضرين على قراءة نص العربية  بالقراءة الصحيحة 
 . والسليمة
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  Reading is seen as a fundamental skill of learning skills in foreign 

language and is a very urgent human needs. Therefore, teaching and learning 

becomes a very important matter. However, the ability of the students, especially 

in Ma'had association STAIN Parepare still lace. Based on these observations, the 

low ability of students due to the lack of teaching materials into a handbook for 

teachers and students. 

 

  This study aimed to develop a textbook for students of STAIN Parepare 

Ma'had association in order to improve their reading skills by taking into account 

aspects of the required knowledge, background and level of their language 

abilities. 

 

  Researchers in this study used a qualitative-quantitative approach. The 

type of research is included as part of the research "Research & Development. 

 

  The results of this study were 1) Establishment of textbooks for reading 

proficiency  Ma'had students association STAIN Parepare 2) That the textbook 

that had been developed, the learning process has effectiveness, efficiency, and 

interest in improving reading proficiency. 

 

  Suggestions for teachers researchers, especially in Arabic STAIN Parepare 

to re-assess and plan the general objectives of teaching the Arabic language and to 

prepare and develop learning materials according with the objectives set by 

always attentive to the needs and interests of students, for subsequent researchers 

to continue this research by developing a better textbook to enhance the ability of 

students, especially in reading skills. 
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Kata kunci : Penyusunan, Materi Ajar, Keterampilan Membaca. 

Membaca dipandang sebagai keterampilan mendasar dari keterampilan-

keterampilan belajar bahasa asing manapun dan merupakan kebutuhan manusia 

yang sangat mendesak. Oleh karena itu, pengajaran dan pembelajarannya menjadi 

perkara yang sangat penting. Namun kemampuan para mahasiswa khususnya di 

Ma’had Jamiah STAIN Parepare masih sangat rendah. Berdasarkan pengamatan, 

rendahnya kemanpuan mahasiswa dikarenakan belum adanya materi ajar yang 

menjadi pegangan bagi dosen dan mahasiswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun buku ajar bagi mahasiswa 

Ma’had Jamiah STAIN Parepare dalam rangka meningkatkan keterampilan 

membaca dengan memperhatikan aspek-aspek pengetahuan yang dibutuhkan , 

latar belakang dan tingkat kemampuan berbahasa mereka. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-

kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk bagian dari penelitian 

“Research & Development. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tersusunnya buku ajar untuk kemahiran 

membaca  bagi mahasiswa Ma’had Jamiah STAIN Parepare. 2) Bahwa dengan 

buku ajar yang telah disusun, proses belajar mengajar memiliki efektifitas dan  

efisiensi di dalam peningkatan kemahiran membaca dan menarik dalam proses 

pembelajarannya. 

Saran peneliti bagi para dosen bahasa arab khususnya di STAIN Parepare 

untuk mengkaji dan merencanakan ulang tujuan-tujuan umum pengajaran bahasa 

arab serta menyiapkan dan mengembangkan materi-materi pelajaran yang sesuai 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan selalu memperhatikan 

kebutuhan dan minat mahasiswa. bagi para peneliti selanjutnya untuk meneruskan 

penelitian ini dengan menyusun buku ajar yang lebih baik untuk meningkatkan 

kemanpuan mahasiswa, khususnya dalam keterampilan membaca. 
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الفصل األول 

  والدراسات السابقةاإلطار العام

 مقدمة -أ 

اللغة ىي أصوات وألفاظ مرتبة على نسق معُت تًتجم األفكار اليت جتول يف 
 أي أهنا نظام معُت تتكلمو مجاعة النفس إىل عبارات ومجل استخدم عليها أىلها،

 وعرفها علماء االجتماع بأهنا نظام من رموز ملفوظة عرفية يتعامل ويتعاون معينة
 واللغة العربية ىي وسيلة لفهم تعاليم .بواسطتها أعضاء اجملموعة االجتماعية

تعترب احدى اللغات  اإلسالم للمسلمُت وىي من أىم اللغات يف العامل حيث إهنا
 استخدمها أكثر من عشرين دولة 1973الدولية ادلعتربة يف ىيئة األمم ادلتحدة سنة 

 ىي االستماع،  اللغويةمهارات من و . نسمةمئىت مليونونطق هبا أكثر من 
 . الكتابة، والقراءة ، الكالم

وللقراءة من بُت ىذه ادلهارات أمهية خاصة، فهي اجملال األىم من بُت 
ة من أدوات اكتساب ادلعرفة يف عامل تتزايد فيو ادأرلاالت النشاط اللغوي، و

                                                                                            
                                                           

، رسالة الدكتوراه، االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في إندونيسيادحية مسقان، 
.  9 :، غَت منشورة، ص(2000اجلامعة العادلية اإلسالمية، : دىلي اجلديدة اذلند)

  .11 :، ص(1983مكتبة اخلاجني، : القاىرة)الطبعة الثانية، فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، 

، (1986جامعة األزىر، : القاىرة) الطبعة الثانية، علم اللغة بين القديم والحديث، عبد الغفار حامد ىالل، 
 .5 :ص

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cetakan ketiga, (Bandung: Humaniora, 
2009), P. 57. 

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), P. 1.  

، (1986جامعة ادللك سعود، : الرياض)الطبعة األويل، علم اللغة النفسي،  عبد اجمليد سيد أمحد منصور، 
. 231 :ص



2 

 

والذين جييدون القراءة . ادلعلومات ومواد القراءة يف مدة زمنية ال تتعدى بضعة أشهر
 ىم الذين يفهمون ادلقروء، ومن أجاد القراءة فقد بلغ الغاية

باري باري لديها دور ىام يف (  STAIN )إن اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
وللوصول إىل ىذا اذلدف، أقامت . إعداد الطلبة لنيل القدرة الكافية يف اللغة العربية

 مث جيري ىذا الربنامج ، (PASIH)ىذه اجلامعة مركزا يسمى برنامج تنمية القوة البشرية 
وبعد متام تعليمهم من ىذا الربنامج، يستمرون مبستوى . حوىل سنة للطلبة اجلدد

 لفهم دين اإلسالم فهما واذلدف يف ىذا الربنامج ىو.  يسمى مبعهد اجلامعة،التايل
  .وتوظيفو إلجراء تعليم اللغة العربية. عميقا

إن إختيار ادلادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فيختلف إىل 
ولقد إىتمت الًتبية احلديثة بادلادة التعليمية . حد كبَت بادلادة إىل تقدم ألبنائها

وكان أشد ماحرصت عليو أن . وإقامتها على أسس تتفق بالنظريات الًتبوية احلديثة
ورأي ناصر عبد  .حيدد ىذه األسس وتدعو إىل التزامها عند تصميم ادلواد التعليمية

اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل أنو يلزم عند إعداد ادلواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  
، األسس السيكولوجية، لغَت الناطقُت هبا أن تراعى فيها األسس الثقافة واإلجتماعية

 .األسس اللغوية والًتبويةو

إعداد ادلواد يف الكتاب التعليمي يكون عملية منظمة ومنقسمة يف إن 
ألن الكتاب ادلدرسي عنصر . سًتاجتية التعليم والتعلماالتعريف والتطوير والتقومي، و

                                                                                            
                                                           

عمان جدار )، ، اتجهات حديثة في تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمى و سعاد عبد الكرمي الوائلي 
. 3: ، ص(2009الكتاب العادلي، 

أسس إعداد المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغير الناطقين ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،  
 .19:،ص(1991دار الغايل، : الرياض) بها،
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، وىذا تنظيم اإلنتاج من عناصر ادلناىج دلساعدة الوصول إىل أىداف التعليم ادلعينة
واألسس اليت يلزم للمعلم اإلىتمام هبا . الذي يسمى بادلادة ادلنظمة للكتاب التعليمي

التدرج من احملسوس إىل ادلعنوي، التدرج من اجلزء : عند إختيار الكتاب التعليمي ىي
 . إىل الكل ومن العام إىل التفصيل

مود مح فقد استخدم مدرسو اللغة العربية الكتاب التعليمي الذي ألفو
 اىل 2010حوايل سنتُت، وذلك منذ سنة  (لعربية للناشئينا)إمساعيل صيٍت 

 باري STAINيكون ىذا الكتاب كتاب أساسي لطلبة معهد اجلامعة جلامعة . اليوم
باري كما عرف الباحث أهنم ضعفاء يف قراءة الكتب العربية، وىذا الضعف ناتج 

 ولذلك أرد الباحث أن يقدم ادلواد التعليمية .من الكتاب التعليمي ادلستخدم
 .مصاحبة للكتاب األساسي راجيا أن يكون التعليم والتعلم هبا ناجحا

 مشكلة البحث -ب 

وإنطالقا مماسبق ذكره فمظاىر ادلشكلة اليت سيحللها الباحث فهي أنو 
يصعب على الطلبة أتًتقي قدرهتم يف القراءة بادلواد ادلعلمة اليت صممت يف 

الكتاب التعليمي لبسط مستواىم اللغوي وحلد ما تضمنها الوسائل التعليمية من 
ادلواضيع وادلواقف عن أحواذلم اليومية حىت يشعروا مبلل عند تعليم اللغة العربية 

 .    كلو إىل احنطاط قدرهتم يف ادلهارات اللغوية خاصة القراءةاويؤدي ىذ

 

                                                                                            
                                                           

دار اإلعتصام، بدون )، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاعبد احلميد وناصر عبد اهلل الغايل،  
 9:، ص(السنة

الرياض ادلكتبة )، المنهج المدرسي من منطق جديدإبراىم زلمد الشافعي، ورشيد زلمد الكاتَتي،  
.  221:، ص(1996العبياكاة،
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أسئلة البحث -  ج

:  بناء على ىذه اخللفية، فإن الباحث يريد أن جييب عن

لطلبة لفهم دين اإلسالم يف مهارة القراءة ما موصفات ادلواد ادلناسبة  -1
 معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري؟

  يف مهارة القراءةو إقتصاديتها وجاذبيتهاادلواد التعليمية ادلعدة   فعاليةما -2
  لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري؟لفهم دين اإلسالم

أهداف البحث  -د 

: إنطالقا من أسئلة البحث ادلذكورة سابقا يهدف ىذا البحث كما يلي

لطلبة لفهم دين اإلسالم يف مهارة القراءة موصفات ادلواد ادلناسبة معرفة  -1
 .معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري

  يف مهارة القراءةو إقتصاديتها وجاذبيتهاادلواد التعليمية ادلعدة  معرفة فعالية -2
 . لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باريلفهم دين اإلسالم

فروض البحث  - ه

: تليكما وأما فروض ىذا البحث فهي 

تصميم ادلواد التعليمية على أساس ادلوضوعات ادلناسبة يف مهارة القراءة  -1
 .لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري

مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة يف ادلواد التعليمية ادلعدة أكثر فعالية  -2
 .اإلسالمية احلكومية باري باري
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أهمية البحث  - و

 أن يكون ىذا البحث منتجا ادلادة التعليمية اجلديدة يف تعليم مهارة القراءة -1
 . لفهم دين اإلسالم

 لفهم دين أن يكون ىذا البحث حال للمشكلة يف تعليم مهارة القراءة -2
 .اإلسالم

 .أن يكون ىذا البحث مساعدة اإلنتاج يف تعليم مهارة القراءة -3

حدود البحث  - ز

كما أنو ال ميكن تعميم نتائج ىذه الدراسة إال على العينة اليت متت 
دراستها، كما أن صدق النتائج يعتمد بشكل أساس على مدى صدق األدوات 

. يضاف إىل ذلك زلدودية الوقت ادلتاح لتنفيذ التجريبة مع الطلبة. ادلستخدمة
 :اقتصر ىذ البحث علي

احلدود ادلوضوعية، حيدد الباحث موضوعو يف إعداد ادلواد التعليمية يف  -1
. باري باري (STAIN)مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
متييز وفهم ادلقروء، ووادلراد مبهارة القراءة ىنا ىي القدرة على قراءة النص، 

 . األفكار، ومعرفة ادلفردات اجلديدة
احلدود ادلكانية، جيرى ىذا البحث يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -2

(STAIN) باري باري. 
 احلدود الزمانية، جيرى ىذا البحث يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -3

(STAIN)  2012أبريل من العام الدراسي - باري باري يف شهر فربايَت-
 .م2013
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تحديد المصطلحات  - ح

ىي رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات الىت يرجع : ادلواد التعلمية -1
تزويد الطالب هبا، أو ادلهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إياىا هبدف حتقيق 

 النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة يف ادلنهج
 (احلروف)القراءة ىي حتويل النظام اللغوي من الرموز ادلرئية : مهارة القراءة -2

حتويل الرموز  (1: ومهارة القراءة تشتمل على الشيئُت ومها. إىل مدلوالتو
 .استنتاج ادلعٌت من مجيع الرموز ادلطبوعة وصوهتا (2ادلطبوع إيل الصوت 

وادلراد مبهارة القراءة ىنا ىي القدرة على قراءة النص والقدرة على فهم 
 .ادلقروء

 العالية   بعد ادلدرسةادلؤسسة الًتبوية اإلسالمية: اجلامعة اإلسالمية احلكومية -3

 السابقة اتالدراس - ط

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة،  محمد يوسف هدايت -1
 (2010 ) ادلاجستَت، غَت منشورةرسالة ،االنجمب

تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج على مستوى : العنوان 
 2بامدرسة الثانوية احلكومية (KTSP) الوحدة التعليمية 

بونتياناك 

                                                                                            
                                                           

منشورات ادلنظمة اإلسالمية )، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  
 202:، ص(1998الرباط - إيسيكو- للًتبية والعلوم والثقافة

اجلامعة )إضاءات للمعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كن متحصصا، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   
 135: ، ص( ه1430اإلسالمية احلكومية موالن مالك إبراىم مالنج، 

  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Miskat, 2009), P. 157 
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كيف تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج على  (1:أسئلة البحث 
 2بامدرسة الثانوية احلكومية  (KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 

بونتياناك؟ 

مامدى تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج على  (2 
 2بامدرسة الثانوية احلكومية  (KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 

بونتياناك؟ 

معرفة خطوات تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج  (1:أىداف البحث 
بامدرسة الثانوية  (KTSP)على مستوى الوحدة التعليمية 

 بونتياناك 2احلكومية 

معرفة مامدى تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج  (2
بامدرسة الثانوية  (KTSP)على مستوى الوحدة التعليمية 

 بونتياناك 2احلكومية 

أجرى ىذا البحث بادلدخل الكمي الكيفي على منهج البحث : طريقة البحث 
 (R&D)والتطوير 

إن تطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج على  (1: نتائج البحث 
 جاء بكتابة ادلواد التعليمية (KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 

ادلطبوعة على شكل الكتاب التعليمي لطلبة الصف الثامن دلرحلة 
 بونتياناك الدراسي 2الثانية من ادلدرسة  الثانوية احلكومية 

وإنو على " 2تعليم اللغة العربية " حتت عنوان 2009-2010
وجو عام جيد ومناسب بادلنهج الدراسي ومناسب أيضا 

وتطوير ادلواد تعليم اللغة العربية يف . باحتياجات الطلبة وقدرهتم
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ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية ذوفعالة لتعليم اللغة 
. العربية

فعالة ىذ ادلواد ادلطورة بعد أن مت تطبيقو جاء مبستوى الصف  (2 
صدق، وبعد أن االختبار البعدى دلعرفة إستيعاب بالوتتصف 

الطلبة وقدرهتم حنو ادلواد ادلطورة أن فعالية ىذه ادلزاد جاءت 
.   مبستوى جيد

 ،االنج موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مبجامعة ،محمد الفان -2
( 2010 ) ادلاجستَت، غَت منشورةرسالة

 إعداد ادلواد التعليمية وفعاليتها يف تعليم مهارة الكتابة: العنوان 

مامدى فعالية ادلواد التعليمية ادلعدة لًتقية مهارة الكتابة لطلبة : أسئلة البحث 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة ماالنج باجتاه التعليم والتعلم 

على السياق العام؟  

معرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية ادلعدة لًتقية مهارة الكتابة : أىداف البحث 
لطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة ماالنج باجتاه التعليم 

والتعلم على السياق العام  

 أجرى ىذا البحث على ادلنهج  التجرييب: طريقة البحث 

إن إعداد ادلواد التعليمية وفعاليتها يف تعليم مهارة الكتابة العربية : نتائج البحث 
لطلبة ادلدرسة الثناوية اإلسالمية باجتاه التعليم والتعلم على السياق 

العام وباالعتماد على ادلنهج علي ادلستوى الوحدة الدراسية، 
حصل على كتاب ادلادة التعليمية ادلطبوعة على شكل الكتاب 



9 

 

إنو على وجو عام " ىيا نكتب اللغة العربية"التعليمي بادلوضوع 
جيد وفعال لًتقية مهارة الكتابة لطلبة فصل الثاين يف ادلدرسة 

. الثانوية اإلسالمية

 ،االنج موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مب جامعة،أدي مردانى زات -3
( 2012 ) ادلاجستَت، غَت منشورةرسالة

إعداد ادلواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لًتقية مهارة : العنوان 
 الكالم

كيف تتم إجراءات إعداد ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (1:أسئلة البحث 
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

غورغوت؟ 

مامدى فعالية استخدام ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (2 
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

غورغوت؟ 

ما اسباب فعالية استخدام ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (3
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

غورغوت؟ 

معرفة كيفية إجراءات إعداد ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (1: أىداف البحث 
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

. غورغوت
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معرفة مدى فعالية استخدام ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (2 
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

. غورغوت

معرفة أسباب فعالية استخدام ادلواد التعليمية مبدخل احلقول  (3
الداللية لًتقية مهارة الكالم ادلدرسة الثانوية بينا إسالم تاهنا 

. غورغوت

أجرى ىذا البحث بادلدخل الكمي الكيفي على ادلنهج التجرييب : طريقة البحث 
 .(R&D)والتطوير 

إن إجراءات إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكالم دلرحلة  (1: نتائج البحث 
الدرسة ادلبدئية، والتخطيط، : الثانوية مبدخل احلقول الداللية 

والتطوير، وإعداد ادلواد، والتحكيم اخلرباء، واإلصالح، والتجربة 
.   ادليدانية، واإلصالح األخَت

ادلدة التعليمية اجلديدة اليت أعداىا الباحث ذلا فعليتها يف ترقية قدرة  (2
الطلبة عند أداء تعبَتىم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية 

. والطالقة ويف قدرهتم على استخدام ادلفردات اللغوية

 ،االنج موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مب جامعة،محمد فوزان -4
( 2012 ) ادلاجستَت، غَت منشورةرسالة

 .إعداد ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة: العنوان 
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كيف يتم إنتاج ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة  (1:أسئلة البحث 
القراءة أو فهم ادلقروء للصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة 

اإلسالمية بكوولو بولوالونج ماالنج؟ 

ما مدى فعالية ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة  (2 
القراءة أو فهم ادلقروء للصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة 

اإلسالمية بكوولو بولوالونج ماالنج؟ 

معرفة كيفية إنتاج ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة  (1: أىداف البحث 
القراءة أو فهم ادلقروء للصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة 

اإلسالمية بكوولو بولوالونج ماالنج 

معرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة  (2 
القراءة أو فهم ادلقروء للصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة 

اإلسالمية بكوولو بولوالونج ماالنج 

أجرى ىذا البحث بادلدخل الكمي الكيفي على ادلنهج التجرييب : طريقة البحث 
 .(R&D)والتطوير 

إن إنتاج ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة أو  (1: نتائج البحث 
فهم ادلقروء للصف السابع مبدرسة الصادق علي شكل الكتاب 

: واخطوات إلنتاج ادلواد التعليمية ىي. التعليمي منافع للطلبة
. التحليل، التصميم، التطوير، اإلختبار، التصحيح

إن ادلادة التعليمية اجلديدة لدرس اللغة العربية اليت أعداىا الباحث  (2
 .ذلا فعليتها يف مهارة القراءة
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 الفصل الثاني

اإلطار النظري 

المواد التعليمية : المبحث األول

 مفهوم المواد التعليمية -أ 

كقد رأل رشدم أمحد طعيمة أف ادلواد التعلمية ىي رلموعة اخلربات 
الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات الىت يرجع تزكيد الطالب، أك ادلهارات احلركية اليت يراد 
إكساهبم إياىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة 

 يف ادلنهج

كتتنوع صورة احملتول التعليمي، فقد يكوف مادة مطبوعة يف الكتاب 
كادلقررات التعليمية أك على لوحات أك سبورات أك ملصقات، كقد يكوف مادة 

مصورة كالصور الثابتة أك أفالـ، كقد يتخذ أشكاؿ أخرل من البسيط إذل ادلعقد، 
فتعيُت ادلادة ادلوجودة . كقد تكوف غَت مألوفاة للطالب كادلعلمُت على حد سواء

. حيتاج إذل إختيارىا كتنظيمها

أك )ككل مادة ذلا تركيبها كطرائقها، كأساسيتها اليت تدرب جانبا من العقل 
كهبذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت . (ملكة من ملكاتو

.  احلياة ادلختلفة

                                                                                            
                                                           

 202:صالمرجع السابق، رشدم أمحد طعيمة،  



13 

 

كادلواد ذلا إسهاماهتا الفردية يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص بادلعلومات 
كلكن أيضا يف إكتساب منط التفكَت الذم يستخدـ فيها، كادلنطق اخلاص هبا، 

 .ككل ىذا لو تأثَته على ذىن الدارس ذلا

أسس إعداد المواد التعليمية لغير الناطقين بالعربية  -ب 

إف إختيار ادلادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فيختلف 
كلقد إىتمت الًتبية احلديثة بادلادة . إذل حد كبَت بادلادة إذل تقدـ ألبنائها

ككاف أشد . التعليمية كإقامتها على أسس تتفق بالنظريات الًتبوية احلديثة
ماحرصت عليو أف حيدد ىذه األسس كتدعو إذل التزامها عند تصميم ادلواد 

. التعليمية

كرأم ناصر عبد اهلل الغاذل كعبد احلميد عبد اهلل أنو يلـز عند إعداد ادلواد 
 التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغَت الناطقُت هبا أف تراعى فيها األسس اآلتية

 األسس الثقافة كاإلجتماعية -1
 األسس السيكولوجية -2
 األسس اللغوية كالًتبوية -3

معايير إختيار المواد التعليمية  -ج 

قدـ اخلرباء رلموعة من ادلعايَت اليت يكوف أف خيتار يف ضوئها زلتول 
ادلنهج اال أننا نوثر األخذ دبعايَت نكالس إلختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة 

                                                                                            
                                                           

 160:، ص(1991القاىرة،)، الطبعة الثالث، در ادلعارؼ، المنهج وعناصرهإبراىيم بسيوين عمَتة،  
  .19:صالمرجع السابق،  ناصر عبد اهلل الغاذل كعبد احلميد عبد اهلل، 
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كمن مث أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت . بربامج تعليم اللغة الثانية
 .بلغات أخرل

  كلقد نقل رشدم أمحد طعيمة عن نكالس رلموعة من ادلعايَت ىي 
 مايلي

يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيال : معيار الصدؽ  -1
 .كصحيحاعمليا فضال عن سبشيو مع األىداؼ ادلوضوعية

 .يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذاقيمة يف حياة الطالب: معيار األمهية  -2
يعترب احملتول متماشيا مع إىتمامات : معيار ادليوؿ كاإلىتمامات -3

 .الطالب
يكوف احملتول قابال للتعلم عندما يراعي قدرات : معيار قابلية للتعلم  -4

 .الطالب متماشيا مع الفركؽ الفردية بينهم
يكوف احملتول جيدا عندما يشمل امناطا من التعليم ال : معيار العادلية  -5

 .تعًتؼ باحلدكد اجلغرافية بُت البشر

طرق إختيار المواد الدراسية  - د

ىناؾ عدة أساليب ديكن لواضع ادلنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية 
. للناطقُت بلغات أخرل

                                                                                            
                                                           

. 66: ، ص المرجع نفسو 
 68-67: ، صالمرجع نفسو 
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ديكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية كيف : ادلناىج األخرل  -1
ىذه ادلناىج أف ينتقي احملتول اللغول يف منهجو مع األخذ يف اإلعتبا التفاكت 

 .بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج
ديكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا سلتصصُت يف : رأم اخلبَت  -2

تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل أـ كانوا معلمُت لدركس للغة أك 
 .ادلربوف يف ميداف التعليم أك من كاف لو صلة كثيقة بادليداف

كيقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت  : ادلسح  -3
غوية ؿكتعرؼ مايناسبهم من احملتول لغول كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اؿ

الشائعة يف ادلستول اإلبتدائي مث خنتار موضوعات النحو أك الًتكيب الىت 
 .تساعد على تاليف ىذه األخطاء أك عالجها

كيقصد بذلك ربليل ادلواقف الىت حيتاج الطالب فيها لإلتصاؿ :  التحليل -4
 . بالعربية

 تنظيم محتوى المادة الدراسية - ه

كأما ادلعايَت للتنظيم الفعاؿ حملتول ادلادة الدراسية فهناؾ عدة معاير 
رئيسية ينبغي ازباذ القرار بشأهنا عند تفكَت يف تنظيم زلتول ادلواد التعليمية جنبا 

اجملاؿ أك النطق، :  إذل جنب عند تفكَت يف األىداؼ، كىذا ادلعايَت ىي
التكامل، اإلستمرارية، ك التتابع  

كىو ادلعيار الذم يتعلق دباذا نعمل، ك ماستشملو ادلواد، : اجملاؿ أك النطق -1
 .ما ىي األفكار الرئيسية اليت تضمنو ادلادة

كىو الذم يبحث يف العالقة األفقية بُت خربات ادلناىج أك : التكامل  -2
أجراء احملتول للمواد التعليمية دلساعدة التعلم على بناء نظرية أكثر توحدا 

 .توجو سلوكو كتعاملو مع مشكالت احلياة
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ىي التكرار الرأسي للمفاىم الرئيسية يف ادلنهج، فإذا كاف : اإلستمرارية -3
، كإذا  مفهـو الطاقة مهما يف العلـو فينبغي تناكلو مرات يف منهج العلـو

 السليم مهما فمن الطبيعي اإلىتماـ بو، كالتأكيد عليو، النطقكاف 
 .كتنمية مهاراتو على إمتداد الزماف

ىو الًتتيب الذم يعرض بو احملتول على إمتداد الزمن، كيرتبط : التتابع  -4
التتابع باإلستمرارية، فهناؾ تداخل بينهما، كلكن التتابع يذىب إذل أبعد 

شلا تذىب  إليو اإلستمرارية، فنفس ادلفهـو أك العنصر ديكن أف يعاجل 
بنفس ادلستول مرات، فال حيدث منو يف فهمو، أك يف ادلهارات أك 

 .اإلذباىات ادلرتبطة بو

  .مشكلة المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية - و

سبق أف ذكرنا أنو على الرغم من األمهية ادلتزايدة لتعليم اللغة العربية ، إال 
أف ىذه اللغة دل تدرس دراسة تربوية كعملية دقيقة تتناكؿ بصفة عامة أىدافها، 

كمواد تعليمها، كطركقها، كأساليبها، كقد أدل ذلك إذل إنصراؼ كثَت من 
الراغبُت يف تعليم اللغة العربية عنها، كشاع ظلما أك سوء نية أف اللغة العربية 

 .صعبة التعليم

: كقد تناكلت ىذه الدراسة تلك ادلواد من عدة زكايا ىي    

 األىداؼ التعليمية -1
 استخداـ اللغة ادلصورة -2
 طريقة التدرس -3

                                                                                            
                                                           

الطبعة األكذل، : القاىرة )، المرجع في تعليم اللغة العربية للألجانبفتحى على يونس ك زلمد رؤكؼ الشيخ،  
. 82:ص ( ـ2003
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 ادلوضوعات أك احملتول -4
 الوسائل التعليمية -5
 ةاستخداـ اللغة الوسيط -6
 نوع اللغة العربية ادلقدمة للتعليم -7
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 اللغة العربية وتعليمها :المبحث الثانى

مفهوم تعليم اللغة العربية  - أ

كقد , كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم   
 .كصلت إلينا من طريق النقل كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة

ككانت سببا يف معرفة أجزاء األمة العربية , كقد كّحدت اللغة العربية بُت أبنائها
, كإحياء اللهجات, بعضها ببعض، كلذا حاكؿ أعداء اإلسالـ زلاربة اللغة العربية

 .كاللغات احمللية ليفرقوا بُت أبناء األمة الواحدة

ك اللغة , كاللغة العربية لغة القرآف الحيدث التغيَت كذلا أساليب متنوعة  
يقوؿ الشيخ اإلسالـ , العربية سلتلفة من حيث اللفظ كمّتحدة من حيث ادلعٌت

فإف فهم الكتاب , إف اللغة العربية من الدين كمعرفتها فرض كاجب: "ابن تيمية 
ال يتم الواجب إال بو فهو  كما, كال يفهم إال باللغة العربية, كالسنة فرض

  ."كاجب

  تعليم اللغة العربية ىي عملية التعليم لًتشد الدارس كلتنمية كفاءة لغتهم 
كادلراد ىنا إجراء تدريس اللغة . (Depag: 1994)العربية سلبيا كاف أك إجيابيا 

العربية نفسها كليس التدريس عن الكتب ادلدركسة كادلكتوبة باللغة العربية 
 .عامة

                                                                                            
                                                           

  281. ، ص(س. د, دار الكناب العريب: بَتكت)، مختار الصحاحزلمد بن أيب بكر الرازم، 
  5. ص,(س. د, ادلكتبة التوفيقية: القاىرة), فقو اللغة وأسرار العربية, أيب منصور عبد ادللك

 32. ص, (1412, دار النفائس: القاىرة), خصائص العربي, نايف معركؼ
Afrizal, http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01/blog-post_9033.html    diakses pada tanggal 3 

Desember 2012 

http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01/blog-post_9033.html


19 

 

  إذف، أف تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدؼ إذل الدفع كاإلرشاد ك 
الغرض من . التطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أك سلبية

تعليم اللغة العربية لتطوير ادلهارات األربعة ىي مهارة االستماع، مهارة الكالـ، 
كىذه ادلهارات أعماؿ مرتبة أك منظمة يف عملية . مهارة القراءة، ك مهارة الكتابة

. تعليم اللغة العربية

 أىداف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا  - ب

 :إفَّ األىداؼ الرئيسة من تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ثالثة، كىي

أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا أىلها، أك بصورة تقرب  -1
كيف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ىذا يعٌت أف تعليم اللغة العربية . من ذلك

 :للناطقُت بغَتىا يستهدؼ ما يلي

 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها (1
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت  (2

 .بالعربية حديثا معربا يف ادلعٌت سليما يف األداء

 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة كفهم (3

 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة (4

أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دييزىا عن غَتىا من اللغات من  -2
 .حيث األصوات، كادلفردات، كالًتاكيب، كادلفاىيم

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة  -3
 .اليت يعيش فيها كاجملتمع الذل يتعامل معو

                                                                                            
                                                           

 Nasaruddin,  http://www.lisanarabi.net/  dikutip pada tanggal 10 Januari 2013. 

http://www.lisanarabi.net/
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 طرائق تعليم اللغة العربية  - ج

إف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل يف عصرنا احلاضر فمستمد من 
أساسيات تعليم اللغات األجنبية كطرائق تدريسها ادلنبثقة من نتائج الدراسات 
. اللغوية كالنفسية الىت ظهرت بعض معادلها يف النصف األكؿ من القرف العشرين

فتلك الطرائق ينبغي أف يعرفها معلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، كخيتار منها 
ما يتفق مع طبيعة اللغة العربية، كيناسب طالبو، كحيقق أىدافهم كأىداؼ 

 : كسنشرح بعض من تلك الطرائق، كما يلي.الربنامج

 طريقة القواعد والترجمة -1

تعد ىذه الطريقة أقدـ طرائق تعليم اللغات ادلعركفة، بيد أنو ال يعرؼ تاريخ 
زلدد لنشأهتا كمراحل منوىا كتطورىا، ككل ما يعرؼ عنها أهنا طريقة تقليدية قددية، 

كقد مسيت ىذه . نشأت منذ ظهرت احلاجة إذل تعلم اللغات األجنبية كتعليمها
الطريقة بطريقة القواعد كالًتمجة، ألهنا هتتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظرم 

مباشر، كتعتمد على الًتمجة من اللغة األـ كإليها، حيث يتم التدريس باللغة األـ، 
كقد يكوف سبب التسمية ىو أف تدريس . كتًتجم إليها القواعد كالكلمات كاجلمل

القواعد غاية يف ذاتو، حيث ينظر إليو على أنو ىو اللغة، أك أنو كسيلة لتنمية 
ملكات العقل كطرائق التفكَت، كما أف الًتمجة من اللغة اذلدؼ إذل اللغة األـ ىي 

 .اذلدؼ الرئيس من دراسة اللغة

 
                                                                                            

                                                           

جامعة اإلماـ : الرياض) طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  
. 10-9 ،(ـ2002زلمد بن سعود اإلسالمية، 

. 34-33: ، صنفس المرجع  
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 الطريقة المباشرة -2

الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر ادلعلم فيها الشئ بلغة التلميذ 
 .أثناء التدريس بل بلغة األىداؼ فال تستعمل لغة التلميذ بصدد التدريس بتة

  :من اإلنتقادات ادلوجهة إذل ىذه الطريقة ما يلي

هتتم ىذه الطريقة دبهارة الكالـ على حساب ادلهارات اللغوية  .1
. األخرل

عندما ال تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ يف تعليم اللغة األجنبية،  .2
كلو استخدـ . فإف كثَتا من اجلهد يبذؿ كثَتا من الوقت يضيع

ىذه الطريقة اللغة األـ بشكل زلدكد لتوفر كثَت من اجلهد ككثَت 
 .من الوقت

إف استبعاد ىذه الطريقة لألحكاـ النحوية من التعليم حيـر ادلتعلم  .3
من إدارؾ ماىية القوالب النحوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة 

 .لتكوين اجلمل

 طريقة القراءة -3

ظهرت ىذه الطريقة عندما أخذ تعليم اللغات مكانو يف تعليم النظامي للدكؿ 
كخصص لو كقت أطوؿ قد ال يقل عن عامُت، كذلك حىت ديكن كاقعيا ربقيق 

ىدؼ مهم من أىداؼ تعليم اللغة، كىي تنمية القدرة على القراءة، حيث بدأت 
حركة مراجعة أىداؼ تعليم اللغات كصار ينظر إذل القراءة باعتبارىا من أىم 

. ادلهارات اليت جيب أف يكتسبها الطلبة
                                                                                            

                                                           

. 397: صالمرجع السابق، دحية مسقاف،  
، : الرياض )، دراسات لغويةزلمد على اخلوذل،    22. ص (1982دار العلـو
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نتيجة ذلذا أخذ ادلهتمعوف بتعليم اللغات األجنبية يبحثوف عن أفضل السبل 
لتنمية كتطوير مهارة القراءة حبيث يتمكن الطالب الذم يدرس مقررا معينا من أف 

.     يكوف قادرا على القراءة ادلستقلة بعد االنتهاء من دراستو

إف الطريقة ادلباشرة ردبا تنتج طالبنا قادرين على حفظ كلمات معينة، كترديد 
عبارات كمجل جاىزة، ردبا تكوف شائعة اإلستعماؿ، غَت أهنم غَت قادرين على 

القراءة كالكتابة باللغة اذلدؼ، كما ذلك إال بسبب اإلىتماـ الزائد دبهاريت الفهم 
ذلذا تنبو ادلتخصصوف بتعليم . كالكالـ، كقلة اإلىتماـ دبهاريت القراءة كالكتابة

اللغات األجنبية إذل أف أفضل السبل الكتساب اللغة األجنبية ىو تنمية قدرات 
مث لتحقيق ىذا اذلدؼ يف . فهمنا ككالمنا كقراءةن ككتابةن . الطالب يف كل ادلهارات

فًتة قصَتة، البد للمعلم أف يهتّم دبهارة القراءة الصامتة، أم القراءة من أجل 
الفهم، ىي الىت ربقق ىذا اذلدؼ؛ ألف القراءة ىي ادلهارة الىت زبدـ ادلهارات 

ا يف . األخرل عرفت ىذه الطريقة يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر، كربديدن
 .ـ؛ حيث بدأت على يد كلور مارسيل1867عاـ 

 الطريقة السمعية الشفهية -4

بعد أف كضعت احلرب العادلية الثانية أكزارىا، بدأت العالقات الدكلية تنمو 
كتتحسن؛ فظهرت احلاجة إذل اإلتصاؿ الشفهي بُت العادل على مستول الدكؿ 

كاألفراد، مث شعرت دكؿ كربل باحلاجة ادللحة إذل تعليم اللغات دلواطنيها 
. كادلسؤكلُت فيها؛ لتحقيق اإلتصاؿ الشفهي الطبعي بلغات البالد الىت ترتبط هبا

                                                                                            
                                                           

منشورات ادلنظمة )، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهازلمد كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة،   
 77: ، ص(1998الرباط - إيسيكو- اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

. 78-76: ، صالمرجع السابق عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  
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فظهرت مداخل كمذاىب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم باجلانب الشفهي 
أك ادلذىب ادلبٍت على  The Oral Approachادلسموع من اللغة؛ كادلذىب الشفهي 

، الذم تطور فيما بعد إذل ادلذىب السمعي The Situational Approachادلواقف 
الشفهي، كقد سبخضت عن ىذه ادلداخل طرائق لتدريس اللغات، كاف من أبرزىا 

 .الطريقة السمعية الشفهية

 الطريقة الصامتة -5

 يف تعليم اللغات األجنبية منذ بداية الستينيات من الطريقةبدأ تطبيق ىذه 
ـ يف 1963، مث أعلنها عاـ Caleb Gattenoالقرف العشرين على يد كالب غاتينو 

 .(Teaching Foreign Language in School The Silent Way): كتاب عنوانو

مسيت ىذه الطريقة بالطريقة الصامتة العتمادىا على ادلبدأ القائل بأنو ينبغي 
دلعلم اللغة أف يكوف صامتا معظم الوقت، كأف يشجع الدارسُت على النطق 

كالكالـ باللغة اذلدؼ قدر اإلمكاف، مستعينا ذلك بالوسائل ادلعينة من عصي 
كألواف كرسـو كحركات كغَت ذلك شلا يتيح للدارسُت فرص للتفكر كاالكتشاؼ 

 .كالربط، بدال من التلقُت كالًتديد كاحلفظ

 

 

 

                                                                                            
                                                           

. 91-90: ، صنفس المرجع  
 189-188: ، ص(بدكف ادلدينة كالسنة) مذاىب وطرائق في تعليم اللغاترتشاردز كركجرز،  
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  وتعليمها مهارة القراءة:المبحث الثالث 

 مفهوم القراءة - أ

 ىي القراءة من احدل الفنوف أك ادلهارات اللغوية اليت ينبغي التعامل معها،
ىي عملية انفعالية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق 
عينو، كفهم ادلعاين، كالربط بُت اخلربة السابقة كىذه ادلعاين، كاالستنتاج كالنقد 

كأهنا عملية مركبة تتألف عن عمليات متشابكة . كاحلكم كالتذكؽ كحل ادلشكالت
يقـو هبا القارئ كصوال إذل ادلعٌت الذم قصده الكاتب، كاستخالصو أك إعادة 

كالقراءة هبذا ادلفهـو كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم . تنظيمو، كاإلفادة منو
مع طبيعة العصر اليت تتطلب من اإلنساف ادلزيد من ادلعرفة احلديثة كادلتجددة، كما 
تتطلب تطوير القارئ لقدراتو العقلية كألمناط التفكَت، كتنمية رصيد اخلربات لدل 

  .الفرد

 :كديكن أيضا أف نتدرج تعاريف القراءة ربت أربعة أنواع عامة

، كىدفها تزكيد ادلتعلمُت دبادة (من خالؿ التذكؽ األديب)القراءة اىتماـ  -1
 .شائقة يف جو يشجع على تعليم القراءة، الًتكحيية عند الطالب

غوية، كىنا تربز أمهية اخلربة اللغوية كتنميتها من خالؿ ؿالقراءة عملية اؿ -2
اخلربات ادلشًتكة، كادلنقشات، كزيادة احملصوؿ اللغوم من الكلمات 

                                                                                            
                                                           

جامعة : ماالنج) ، الموّجو لتعليم المهارات اللغوية لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها، نور ىادم
. 61:ص (2011موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

. 105: ، ص(ت.الدار ادلصرية اللبنانية، د: مصر) ، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،حسن شحاتة 
. 4-3: ص. المرجع السابقطو علي حسُت الدليمى ك سعاد عبد الكرًن الوائلي، 
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كقراءة القصص، كجيب الًتكيز ىنا على تنمية كعي الطفل كإدراكو بأف 
 .القراءة حديث ادلكتوب

تعريف القراءة من زاكية ثقافية معينة، كيًتكز االىتماـ ىنا على العالقة  -3
بُت الفركؽ يف اللهجات احمللية كبُت الرسائل ادلكتوبة كالًتكيز على مَتاث 

 .الفرد الثقايف، كيكوف تعليم القراءة ىنا ذا صلة خبلفية الطفل الثقافية
القراءة نظاـ متعلم، كيكوف التأكيد ىذا يف تعليمها على تنظيم ادلهارات  -4

فبعض . يف تتابع مرتب بدءا من ادلهارات البسيطة إذل ادلهارات ادلعقدة
 .برامج التدريس يؤكد الكلمة كبعضها يؤكد الفهم أك تأكيد االثنُت معا

كالواقع أف عملية القراءة تتعدل فك الرموز كهتجئة الكلمات ادلطبوعة، 
فهي هتدؼ إذل الوصوؿ دلعٌت ادلادة كفهمها، مث تدخل القارئ بادلادة كربليلها، 

 .كعمل إسقاطات ذاتية عليها

 .أىداف القراءة - ب

 .قراءة نص من اليمُت إذل اليسار بشكل سهل كمريح -1
 .ربط الرموز الصوتية ادلكتوبة بسهولة كيسر -2
 .(مًتادفات)معرفة كلمات جديدة دلعٌت كاحد  -3
 .(ادلشًتؾ اللفظي)معرفة معاف جديدة  لكلمة كاحدة  -4
 .ربليل النص ادلقركء إذل أجزاء كمعرفة ما بينها من عالقات -5
متابعة ما يشتمل عليو النص من األفكار كاالحتفاظ هبا يف الذىن فًتة  -6

 .القراءة
 .استنتاج ادلعٌت العاـ من النص ادلقركء -7
 .التمييز بُت األفكار الرئيسة كاألفكار الثانوية يف النص ادلقركء -8
 .إدراؾ تغيَتات يف ادلعٌت يف ضوء تغيَتات يف الًتاكيب -9
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 .اختيار التفصيالت اليت تؤيد أك تنقض رأيػنا ما -10
 .تعرؼ معاىن ادلفردات اجلديدة من السياؽ -11
 .الوصوؿ إذل ادلعاين ادلتضمنة أك اليت بُت السطور -12
 .تكييف معدؿ السرعة يف القراءة حسب األغراض اليت يقرأ من أجلها -13
 .العناية بادلعٌت يف أثناء القراءة السريعة كعدـ التضحية بو -14
 .استخداـ القواميس كادلعاجم كدكائر ادلعارؼ العربية -15
 .التمييز بُت احلقائق كاآلراء يف النص ادلقركء -16
 .الدقة يف احلركة الرجعية من آخر السطر إذل أكؿ السطر الذل يليو -17
 .الكشف عن أكجو التشابو كاالقًتاف بُت احلقائق ادلعركضة -18
 .تصنيف احلقائق كتنظيمها كتكوين رأم فيها -19
 .سبثيل ادلعٌت كالسرعة ادلناسبة عند القراءة اجلهرية -20
 .تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها النص تلخيصنا كافينا -21
دقة النطق كإخراج احلركؼ إخراجنا صحيحنا مع مراعاة حركات اإلعراب  -22

 .عند القراءة اجلهرية
استخداـ ادلقدمة، كالفهرس، كاحملتويات، كاذلوامش، كالفصوؿ، كرؤكس  -23

الفقرات، كإشارات الطباعة، كاجلداكؿ، كالرسـو البيانية، كفهارس األعالـ 
 .كاألمكنة، كالقواميس اليت توجد يف آخر الكتب

 أنواع القراءة - ج

 .قراءة صامتة، كقراءة جهرية: تنقسم القراءة من حيث األداء إذل

                                                                                            
                                                           

 Nasaruddin,  http://www.lisanarabi.net/  dikutip pada tanggal 10 Januari 2013. 
   .91:،  ص(1991بَتكت، )، دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف زلمود معركؼ، 
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 القراءة الصامتة -1

فال .  ىي القراءة االستيعابية اجلوانية اليت ال يستخدـ فيها اجلهاز الصويت
يتحرؾ لساف، كاال ينبس الفم ببنت شفة، بل تتم عن طريق العُت الباصرة اليت 

. ب ادلعاين كاألفكارع، حيث تستوغتنقل ادلادة ادلخطوطة إذل الدما

 : أىداؼ تدريس القراءة الصامتة كمزاياىا

. زيادة سرعة ادلتعلم يف القراءة مع ادراكو ادلعاين ادلقركءة (1
العناية البالغة بادلعٌت، كاعتبار عنصر النطق مشتتا يعوؽ سرعة الًتكيز على  (2

 .ادلعٌت
أهنا أسلوب القراءة الطبيعية اليت ديارسها اإلنساف يف مواقف احلياة ادلختلفة  (3

 .يوميا
زيادة قدرة التلميذ على القراءة كالفهم يف دركس القراءة كغَتىا من ادلواد،  (4

كىي تساعده على ربليل ما يقرأ كالتمعن فيو، كالقراءة الصامتة من أىم 
 .الوسائل اليت ربقق للقارئ كثَتا من األىداؼ

زيادة حصيلة القارئ اللغوية كالفكرية، ألف القراءة الصامتو تتيح للقارئ  (5
 .تػأمل العبارات كالًتاكيب كعقد ادلقارنات بينها

أهنا تشغل تالميذ الفصل مجيعا كتعودىم االعتماد على النفس يف الفهم  (6
 .  كما تعودىم حب االطالع

 

 
                                                                                            

                                                           

 .115: ، ص (2002القاىرة، )، دار الفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،
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 القراءة الجهرية -2

ىي القراءة الربانية الواعية اليت صلهر هبا، بواسطة اجلهاز الصويت عند   
. اإلنساف

 :  أىداؼ تدريس القراءة اجلهرية

 .تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق (1
 .ىي كسيلة ادلعلم أيضا يف اختبار قياس الطالقة كالدقة يف النطق كاإللقاء (2
تساعد التلميذ يف الربط بُت األلفاظ ادلسموعة يف احلياة اليومية كالرموز  (3

 .ادلكتوبة

يف القراءة اجلهرية استخداـ حلاسىت السمع كالبصر شلا يزيد من امتاع 
التالميذ هبا، كخاصة إذا كانت ادلادة ادلقركءة شعرا أك نثرا أك قصة أك حوارا 

 عميقا

 المواد التعليمية لمهارة القراءة - د

 خصائص مواد القراءة -1

ال زبتلف خصائص مادة القراءة عن مادة اإلستماع، فكل منها ذلا 
. مقومات كصفات تناسب مع اذلدؼ السلوكي الذم يرمي اليو ادلتعلم كادلعلم

                                                                                            
                                                           

. 118:  ، صالمرجع السابق علي أمحد مدكور ، 
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فإف كاف اذلدؼ اللفظ كتذكر كل تفاصيل اختيار مادة القراءة حبيث  ( أ
ربتوم على شرح كاؼ لكل فكرة جديدة كترابط منطقي يساعد 

 .لتذكرىا
كإف كاف اذلدؼ استخالص األفكار الرئيسية كتلخيصها فعلي ادلعلم أف  ( ب

خيتار مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل الثانوية على الًتكيز يف األفكار 
 .الرئيسية

كإف كاف اذلدؼ معرفة احملتول العاـ لإلستيعاب كالفهم يتم اختيار ادلادة  ( ت
حبيث ربتوم على بعض العبارات كالكلمات اليت دل يألفها القارئ، 

 . كلكنو يستطيع فهم معناىا من السياؽ اللغوم

 اختيار مواد القراءة -2

ينبغي عند اختيار مادة القراءة بالعربية يف برنامج اللغة العربية للناطقينا 
 :بلغات أخرل مراعاة الشركط التالية

  أف يكوف باللغة العربية الفصحى أم أف الربتوم على كلمات من  ( أ
 . ذلجة خاصة أك عامية عربية معينة

أف تالئم اىتمامات الدارسُت كميوذلم كأعمارىم، فال تقدـ للكبار  ( ب
 .نصا جيب أف يكوف لألطفاؿ فيشعركف بادلهانة كاستصغار تفكَتىم

أف حيتول النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطالب كأعماذلم  ( ت
 .اليت يريدكف تعليم العربية من أجلها

                                                                                            
                                                           

 182: ، صالمرجع السابقرشد أمحد طعيمة،  
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أف يبٍت لدل الطالب قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم منط ثقايف  ( ث
اسالمي معُت دكف أف يتعارض مع فيم الطالب، إال يف احلاالت اليت 

 .تتعارض فيها ىذه القيم مع الثقافة اإلسالمية
فيبدأ .   أف يتدرج النص للطالب من حيث ادلفردات كالًتاكيب كنوعها ( ج

دبا درسوه شفهيا، كما يستطيعوف استعمالو يف مواقف اإلتصاؿ مث 
.     ينتقل هبم إذل ماىو جديد

طريقة تعليم القراءة  - ه

على الرغم من تنوع طرائق تعليم أك تدريس القراءة ككجود العديد من 
التجارب الثرية كاحملاكالت اجلادة، إال أنو ال ديكن القوؿ إف ىذه الطريقة أك تلك ىو 
األفضل بعينها، كيف استفتاء أجرتو ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو خالؿ عاـ 

ـ، ظهر من نتيجة ربلل نتائج إجاباتو بُت طرؽ تعليم القراءة، كأف ما جرل 1974
 تلك الطرؽ من ادلمكن إرجاعها إذل .دل يستكمل فيو شركط الضبط العلمي

: أصلُت أساسُت مها

كىي اليت تبدأ بتعلم اجلزئيات، كالبدء بتعلم احلركؼ : الطرؽ الًتكيبية -1
األجبدية بأمسائها أك بأصواهتا مث االنتقاؿ بعد ذلك عن طريقها إذل تعلم 

 .ادلقاطع كالكلمات كاجلمل اليت تًتكب منها
كىي اليت يبدأ التعلم فيها بقراءة كلمات أك مجل تامة : الطرؽ التحليلية -2

يراىا الطفل مكتوبة، حىت إذا أجاد نطقها كمعرفة رمسها انتقل بو ادلدرس 
كبذلك يكوف إدراؾ الطفل دلنطق . إذل ربليلها إذل أجزائها كمقاطعها

 .احلرؼ تاليا كمًتتبا على إدراكو الكلمات كاجلمل

                                                                                            
                                                           

. 86: صالمرجع السابق،زلمد عبد القادر أمحد يف نور ىادم،   
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:  كالبياف ادلنفصل لكل منهما كما يلي

 .أكال، الطريقة الًتكيبية

تبدأ ىذه الطريقة بتعلم احلركؼ قبل البدء بالكلمات كتنطوم على نوعُت 
 :من الطريقة مها

 .الطريقة األجبدية ( أ

 كىي تقـو على تعليم احلركؼ بأمسائها األجبدية مستقلة 
مث طريقة نطقها مفتوحة، مث مضمونة، مث مكسورة، مث  (ياء-إذل.تاء.باء.ألف)

كالتطبيق على ذلك بكلمات يقرؤىا . ساكنة، مث شلدكدة، مث مشددة، ك اخل
. الطفل

 . الطريقة الصوتية للحرؼ ( ب

كىي تقـو على تعليم احلركؼ بأصواهتا يف كلمات حبيث ينطق هبا أكال 
مث ينطق بالكلمة موصولة احلركؼ دفعة  (ع.ر.ز)، (ف.ز.ك)على انفراد، مثل 

. (زرع)ك (كزف)كاحدة متالحقة األحرؼ من غَت تقطيع 

تقوماف على  أساس كاحد ىو أف  (األجبدية كالصوتية)ىاتاف الطريقتاف 
عنصر الكلمة أبسط من الكلمة نفسها، كأف االنتقاؿ من البسيط إذل ادلركب 

 .مبدأ تربوم مقرر

                                                                                            
                                                           

.  125-124: صالمرجع السابق، 
. 185: ، ص(1979مكتبة األصللوادلصرية، : القاىرة)، فّن التدريس للتربية الغوية زلمد صاحل مسك، 
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قد ربمس كل فريق من ادلعلم الطريقة اخلاصة ألنو يعتربىا من كجو 
 كلكل الطريقة ادلستفادة من الالـز أف أفضل الطرؽ كأجداىا يف عملية التعليم،
:   أما مزايا كعيوب ذلذه الطريقة فهي. تكوف ذلا مزايا جبانب عيوهبا أك مآخذىا

:  من مزايا الطريقة الًتكيبية

يسَت ىذه الطريقة من البسيط إذا من السهولة دبكاف أف حيفظ ادلتعلم ىذا العدد  .1
 .احملدكد من احلركؼ كيتعرؼ علىِ أشكاذلا كيربط بينها كبُت أصواهتا

 .التدرج فيها منطقي حيث البدء باحلركؼ مث الكلمات فاجلمل .2
تساعد ادلتعلم على نطق احلركؼ بطريقة جيدة كإخراجها من سلارجها، كالتمييز  .3

 .بينهما
تتفق ىذه الطريقة عند بدئها بتعليم األصوات احلركؼ مع الطبيعة اللغة باعتبارىا  .4

 .رلموعة من األصوات

: مآخذ الطريقة الًتكيبية

أف أمساء احلركؼ اذلجائية ال تعٍت شيئا بالنسبة للطفل، كال ترتبط بأشياء ذلا  .1
 .معٌت لديو ارتباطا طبيعيا

 .ال يستطيع الطفل القراءة دبجرد نطق أمساء حركؼ الكلمة .2
أهنا تبعث على ادللل كال تثَت شغف ادلتعلم، كدل ال كىو يتعرؼ حركؼ صماء  .3

تقد ؼجامدة، ال يلتمس من خالذلا معٌت، أك حيقق من خالذلا حاجة، كمن مث م
 .الدافعية اليت تعد بعدا جوىريا كشرطا الزما للتعلم

                                                                                            
                                                           

. 184: ، صنفس المرجع 
. 88:  صالمرجع السابق، نور ىادم، 

. 126: ص، المرجع السابق،  علي أمحد مدكور
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نظرا للمكث الطويل على تعلم احلركؼ منفرد، فإف ىذه الطريقة تضعف مقدرة  .4
ادلتعلم على القراءة السريعة اخلاطفة اليت نسعى إليها يف عصر االنفجار ادلعريف 

 .كثورة ادلعلومات
أف التعلم عن طريقة األصوات قد يربك ادلتعلم كيوقعو يف احلَتة أحيانا نظرا  .5

لوجود بعض الكلمات تشًتؾ يف أجزاء منها على صوت معُت لكن رسم كل 
 .كلمة خيتلف عن األخرل

كادلستخدـ يف الطريقة  (إخل...ث.ت.ب.أ)أف الًتتيب ادلعركؼ للحركؼ  .6
اذلجائية إضافة إذل كونو ال يساير قوانُت التعلم من حيث البدء بالسهل كالتدرج 

إذل الصعب، فإف ترتيب احلركؼ عل ىذا النسق يقدـ بعض احلركؼ الصعبة 
إخل، كما أف ...ك.ذ.ر: ح على احلركؼ السهلة كادلنفصلة مثل.ج: كادلتصلة مثل

مبدأ تركيب الكلمات من احلركؼ يقتضي باالبتداء باحلركؼ األكثر استعماال 
  .ؾ.ق.م.ك: من غَتىا، كىي تأيت يف هناية ترتيب احلرؼ مثل

. ثانيا، الطريقة التحليلية أك الطريقة الكلية

كىي اليت تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلركؼ، فهي عكس الطريقة الًتكيبية، 
فالطفل يتعلم يف الطريقة التحليلية الكل قبل احلزء على أساس أف ىذا ىو الًتتيب 

كشلا يالحظ أيضا أف الطريقة تقـو التحليلية على استغالؿ . الطبيعي يف الكالـ
معلومات الطفل كخربتو عن األشياء احمليطة بو فيقبل على الدرس بشوؽ كشغف، 

 .ألنو برل للجهد الذم يبذلو نتيجة عملية من أكؿ درس يتلقاه

:  كالطريقة التحليلية ذلا أنواع ىي

                                                                                            
                                                           

. 89-88: صالمرجع السابق،  نور ىادم، 
 . 188:  صالمرجع السابق، زلمد صاحل مسك، 
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 الطريقة الصوتية للكلمة ( أ)

كجيب أف يراعي . كىي طريقة ربليلية ينطق الطفل هبا بالكلمة دفعة كاحدة
يف اختيار الكلمات للطفل ادلبتدئ أف تكوف مجيع حركفها صوتية خالية من 

كيف ىذه الطريقة زبتار الكلمة حبيث سبثل أصواتا خاصة كينظم . حركؼ ادلد
االختيار حبيث تكرارا مقصودا لبعض احلركؼ، كحبيث ترد تارة يف البدء كتارة يف 

الوسط كتارة يف النهاية، كحبيث ترد مجيع احلركؼ اليت سيتدرب ادلبتدئ على 
 .تعلمها

كعلى ادلدرس أف يتوخى يف طريقتو هنجا سهال كأف يبدأ يف تعليم التالميذ 
بالكلمات ادلستقلة احلركؼ يف الكتابة ليسهل عليهم الربط بُت ادلقركء كادلكتوب 

إخل، مث يتدرج هبم إذل ربط احلركؼ ...أرض. أذف. درج. أرز. زرع. كردة: مثل
. حرب. قلم: مث إذل مثل. فأر. فرس. قط. أسد. زىرة. رجل. كلد: يف الكتابة مثل

  .كىكذا...مجل. كلب. مجل. قطة. حسن

 الطريقة اجلملية ( ب)

 كىي الطريقة اليت يتعلم هبا ادلبتدئ القراءة عن طريق قراءة اجلملة، ألهنا 
ىي الوحدة ادلعنوية يف مجيع اللغات، كشلا ال شك فيو أف األفكار ىي األصل 

كفيها يبدأ ادلدرس بتعليم مجلة . للكلمات كحلركفها كرموزىا ادلكتوبة الدالة عليها
كاملة، رموزا مكتوبا كصوتا منطوقا بشرط أف تدؿ على مفهـو يقع ربت حسو 

كديركر ...أخذ عمر الوردة، مث ينتقل إذل سواىا، كىكذا: كذباربو كقدارتو مثل

                                                                                            
                                                           

.  189:  صالمرجع السابق، زلمد صاحل مسك، 
. 190-189:، صنفس المرجع 
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الزمن يدرؾ بعض الكلمات أك حركفها، فيتدرج معو ادلدرس إذل مرحلة ربليل 
 . اجلملة إذل كلماهتا، مث ينتقل بو إذل مرحلة ربليل الكلمة إذل حركفها كأصواهتا

: مزايا الطريقة التحليلية

  أهنا الطريقة الطبيعية إلدراؾ األشياء، فنحن ندرؾ الشىء يف أكؿ األمر  -1
حينما نراه مجلة ال تفصيال، كإذا طاؿ التأمل كإمعاف النظر أدركنا اجلزئيات 

 .كالتفصيل
  أهنا تعٌت بادلعٌت أكثر من اللفظ، فتعود الطفل منذ بدء تعليمو القراءة أف  -2

يبحث عن ادلعٌت، فتكوف العبارة ادلكتوبة كسيلة فقط إذل فهم ادلعاين كهبذا 
 .يتحقق الغرض العاـ من القراءة

  أهنا تعود التالميذ سرعة القراءة كاالنطالؽ فيها شلا يوفر عليهم كثَتا من الزمن  -3
  .كاجلهد كذلك خبالؼ الطريقة الًتكيبية اليت تعودىم البطء كالتلجلج

  أهنا تستغل دكافع ادلتعلم كطاقتو دبا تقدمو إليو من مجل ككلمات تتصل  -4
 .خبرباتو كأعراضو كتتالءـ مع قدراتو كاستعدادتو

:   شلا يؤخذ عليها ما يأيت

  أهنا تعتمد على التخمُت أحيانا كالسيما إذا دل ديكن الفكرة الدالة عليها  -1
الكلب ينبح، فقد : اجلملة بالرسم أك التصوير دبثيال  كامال، يف مجلة مثل

 .(الكلب فاتح بقو)ينطقها الطفل 
  أف لغة الطفل الدارجة غَت لغة الكتابة شلا ينشأ عنو اخلطأ يف بعض الكلمات  -2

 .(أتومبيل، إرد)سيارة، قرد، فقد ينطقها الطفل : مثل
                                                                                            

                                                           

.  196-195:  صالمرجع السابق،زلمد صاحل مسك، 
. 129:  صالمرجع السابق، علي أمحد مدكور، 
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  أهنا تتطلب يف ادلعلم إعدادا خاصة، كما أف ادلعلم ال بد أف يكوف عارفا  -3
 .باألسس اليت تقـو عليها ىذه الطرائق

  إهنا ال تعٍت عناية خاصة بادلهارات الالزمة للعًتؼ على احلركؼ، حىت يؤدم  -4
 .إذل عدـ التعرؼ الكايف على الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
                                                           

. 98-97. صالمرجع السابق، كنور ىادم،  .129.  صالمرجع السابق،علي أمحد مدكور، 
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الفصل الثالث 

منهجية البحث 

البحث   منهج -أ 

. ستخدمو الباحث ىو ادلنهج التطويري والتجرييبامنهج البحث الذي 
ادلنهج التطويري ىو طريقة البحث ادلستخدمة إلنتاج ادلواد اخلاصة وجتريب 

 وادلنهج التطويري عند رأي بالل وبورغ ىو العملية .فعاليتها كماشرحو سوغيان
يتيع ىذ البحث اخلطوات . لتطوير أو عملية التطوير أو لتصحيح نتيجة الرتبوية

، وتطوير ةوتتكون اخلطوات أو عملية التطوير على البحث يف النتائج ادلطور. ادلرتبة
تطبيق على أساس ادلكان الذي الالنتائج على أساس ذلك اإلكتشاف، مث 

 وادلنهج التجرييب ىو البحث .ستخدمو ادلطور، مث االصالح بعد التطبيقا
وقال سوكمادنتا أن التجربة .  لتعبري تعّلق السبب والعاقبة بني ادلتغرياتهادلستخدم

 .ىي تصديق أثر التغري أو ادلتغريات بادلتغري اآلخر

 مجتمع البحث وعينته -ب 

اجملتمع يف ىذا البحث مجيع طلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى 
و أما عينتو .  طالبا30ىذا اجملتمع يتكون من فصال واحدا وعدد الطلبة . بارى

 . ادلعهد من ىذا  مخسة عشر طالباادلختارة

                                                                                            
                                                           

 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif  dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 
297 
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 متغير البحث - ج

: ستخدمها الباحث نوعان مهاامتغريات البحث اليت 

 
قيس أثره على يحتكم فيو الباحث أن يىو ادلتغري الذي ( X)ادلتغري ادلستقل  -1

يف  ادلواد التعليمية ادلعدة يوادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ه. ادلتغري التابع
 .تعليم اللغة العربية

وادلتغري .  ىو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن ادلتغري ادلستقل(Y )ادلتغري التابع -2
 .قراءة يف مهارة الاللغة العربية نتيجة حتصيل تعليم يالتابع يف ىذا البحث ه

  البحثتدواأ -د 

 المقابلة -1
تعترب ادلقابلة استبانو شفوية يقوم من خالل الباحث جبمع معلومات 

وبيانات شفوية من ادلفحوص، وادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من 
 (أ): استخدم الباحث ىذه ادلقابلة جلمع البينات عن. خالل مصادرىا البشرية

 اللغة العربية يف اضر ادلستخدم مح والكتاب وطريقة تعليمها الوسائل التعليمأهداف
أحوال  (ب)ى،  بارى اإلسالمية احلكومية بارمعهد اجلامعةللطلبة  العملية التعليمية

 من ميوذلم ادلعدةالطلبة يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف التجريب ادلواد التعليمية 
 .واىتمامهم ودوافعهم و مواقفهم

 االستبانة  -2

تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على ادلعلومات والبيانات واحلقائق 
ادلرتبطة بواقع معني، وتقدم بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل 
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واستخدم الباحث ىذه االستبانة جلمع . عدد األفراد ادلعنيني مبوضوع االستبانة
: البيانات عن 

 . التحكيم من خبري تعليم اللغة العربية عن ادلواد التعليمية ادلعدة . أ
 ىجامعة اإلسالمية احلكومية بار يف معهد اجلامعة اضر معرفة رأي مح . ب

  . عن ادلواد التعليمية ادلعدةىبار
 . معرفة آراء الطلبة عن ادلواد التعليمية ادلعدة . ج

 االختبار -3

أعدت  (أسئلة سفوية أو كتابية أو صور أو رسوم)ىو رلموعة من ادلثريات 
وىو يعطى درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما . لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما

 استخدم .وميكن أن يكون االختبار من االسئلة أو جهازا معينا. للمفحوص
 قبل تقدمي ادلادة ة القراءة يف مهارة الطلبةالباحث االختبار القبلي الكتشاف كفاء

 عطيهم الباحثيالتعليمية ادلعدة، مث بعد أن قدم إليهم ادلادة التعليمية ادلعدة ف
. االختبار البعدي دلعرفة مستوى كفاءهتم فيها و فعالية ادلواد التعليمية

مصادر البيانات  - ه

البيانات ادلأخوذة ذلذا البحث ىو الكتاب التعليمي ادلدروس يف معهد 
-2012اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى بارى والطلبة للعام الدارسي 

 .وزلاضروا درس العربية يف ىذه اجلامعة. م2013

                                                                                            
                                                           

، جامعة إفريقيا العادلية)وطرق كتابة الرسائل اجلامعة، "مناىج البحث العلمي  عبد الرمحن أمحد عثمان،  
 136.ص، (م1995-ه1415

 140. نفس ادلراجع ، ص 
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أسلوب تحليل البيانات  - و

 .ستخدم الباحث التحليل اإلحصائي الوصفيالتحليل البيانات 

 المقابلةتحليل البيانات من  -1

رئيس معهد اجلامعة،  ادلقابلة مع  قام الباحث بتحليل البيانات الواردة يف
 و الوسائل و وطريقة تعليمهاأىداف التعليموىى ادلقابلة اليت حتتوى على تعليق 

امعة اإلسالمية احلكومية  اجللطلبة معهد ادلستخدم يف العملية التعليمية الكتاب
، وأحوال الطلبة من ميوذلم واىتمامهم ودوافعهم و مواقفهم يف تعليم ى بارىبار

 .القراءة اللغة العربية خصوصا يف تعليم

تحليل البيانات من االستبانة  -2

ستبانة حتكيم خبري تعليم  ام الباحث بتحليل البيانات ادلتوافرة من خالاق
اللغة العربية واحملاضر عن ادلواد التعليمية ادلعدة قبل جتربة ادلواد التعليمية ادلعدة، ، 

 ادلادة التعليمية ادلصممة وأثرىا لتعليم من آرائهم عنوالطلبة يف معهد اجلامعة 
 .مهارة القراءة بعد أن مت التدريب

تحليل البيانات من االختبار  -3

حتليل ىذه البيانات اليت حصل عليها الباحث من نتيجة جتربة إنتاج 
اإلعداد يف االختبار، دلعرفة فعالية ىذه ادلواد التعليمية وكفاءهتا للحصول على 

وتكون ىذه ادلواد التعليمية فعالة وكفاءة . اذلدف من التعليم لرتقية مهارة القراءة
من مجيع الطلبة، % 70ذات قيمة إذا حصل الطلبة على النتيجة على األقل 

. ويعترب التعليم باستخدام ادلواد التعليمية ادلعدة فعال
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ولقياس قدرة الطلبة على القراءة استخدم الباحث النسبة ادلائوية كما 
 : يلي

 =الدرجة ادلعدلة  
 رلموع الدرجة

100 x% 
 رلموع الطلبة

: وأما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذا البحث فكما يلي

صفة مستوى التحصيل 
ممتاز  90-100

جيد جدا  89-80
جيد  79-70
مقبول  69-60
ضعيف  59-50
 راسب 49-00

 مرحلة تنفيذ الدراسة-  ز

ستخدمها الباحث يف إجراء ىذا البحث فهو اوأما خطوات اليت 
خطوات اليت شرحو سوغيونو يف كتابو وحدد فيو خطوات إجراءات البحث 

 : وىي كما تلي،التطويري

 

 
                                                                                            

                                                           
 Sugiono, op.cit, h. 409 
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: وفيما يلي البيان لكل خطة من اخلطوات العشرة

قابلة مع رئيس معهد اجلامعة دلعرفة خصائص الطلبة مب قام الباحثالتمهيدية،  -1
واحتياجاهتم وميوذلم يف تعلم اللغة العربية ومدى اشرتاكهم فيها واىتمامهم 

قابلة الكتب ادلعلمية ادلستخدمة دلعرفة مضموهنا مبويأخذ الباحث . هبا
 .وخصائصها

يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة إعداد ادلواد، وىذا يتم بإعداد ادلواد التعليمية  -2
 . القراءة

 على التصديق من اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية من حيث ادلواد التعليمية -3
 .ترقية مهارة القراءة

اإلصالحات، وتكون بتصحيح األخطاء ادلوجودة حسب التحكيم من اخلبري  -4
 .وإرشاداتو

التجربة ادليدانية، وىذه بتطبيق ادلواد ادلعدة يف عملية التعليم، مث يأيت بعد  -5
 . التجربة القياس باالختبار دلعرفة مدى فعالية ىذه ادلواد ادلعدة

 تقديم المواد التعليمية

 

 الدراسة المبدئية

 

 جمع البيانات

 

 إعداد اإلنتاج

 

 تصديق اإلنتاج

 

 تحسين اإلنتاج

 

 1تجربة اإلنتاج 

 

 تحسين اإلنتاج 

 

 2تجربة اإلنتاج 

 

 

 تحسين اإلنتاج
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معهد اجلامعة اإلسالمية  وقدم الباحث ىذه ادلواد أيضا إىل احملاضر يف -6
 . دلعرفة آرائو عن ىذه ادلواداحلكومية بارى بارى

الطلبة يف معهد اجلامعة  على ة، وزع الباحث االستباناتتوزيع االستبان -7
 دلعرفة رغبتهم وآرائهم عن ادلواد التعليمية اإلسالمية احلكومية باري باري

 .   ادلعدة
ضر وآراء ااإلصالحات، وتكون اإلصالحات األخرية حسب اقرتاحات ادلح -8

 . ونتيجة االختبارالطلبة
نتيجة فعالية ادلواد ادلعدة، وىذه ىي النتيجة األخرية من جتربة إعداد ادلواد  -9

 .ترقية مهارة القراءةلالتعليمية 
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 الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 

 عرض البيانات من المقابلة وتحليلها -أ 

قام الباحث مبقابلة للحصول على البيانات ادلهمة يف ىذا  البحث ايف ىذ
رئيس معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري   إىل البحث

 المقابلة مع رئيس معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية باري باري -1

رئيس معهد اجلامعة،  مقابلة مع قام الباحث بتحليل البيانات الواردة يف
وطريقة تعليمها الوسائل  تعليمأىداف الوىى ادلقابلة اليت حتتوى على تعليق 

امعة  اجل اللغة العربية يف العملية التعليمية لطلبة معهدزلاضرادلستخدم والكتاب 
اإلسالمية احلكومية باري باري، وأحوال الطلبة من ميوذلم واىتمامهم ودوافعهم 

 يف يوم اإلثنُت التاريخ القراءة و مواقفهم يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم
 : وحصل الباحث بعد ادلقابلة على ادلعلومات اآلتية.2013 من مارس 5

 أهداف تعليم القراءة (1

 أهداف العام

 حتليل النص ادلقروء إىل أجزاء ومعرفة ما بينها من عالقات -

 أهداف الخاصة

 .بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة -
 .النص ادلكتوب فهم على قدرة الطلبة -
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 .النص ادلكتوب كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة -

 ىي الطريقة يف العملية التعليميةالطريقة ادلستخدمة : الطريقة التعليمية (1
 .النحو والًتمجة

 ىو الكتاب يف العملية التعليميةالكتاب ادلستخدم :  التعليميالكتاب (2
 .ادلأخوذ من العربية للناشئُت

كما قال رئيس معهد اجلامعة أن كفاءة الطلبة مبستوي : كفاءة الطلبة (3
 .جيد يف الكالم العربية ولكن ضعيف يف قراءة نص العربية وفهمها

مشاركتهم  كما قال رئيس معهد اجلامعة أن :مشاركة الطلبة في التعلم (4
  ىم يشًتكون باجلد ونشاطيف خالل التعلم

 عرض البيانات من االستبانة وتحليلها -ب 

وزع الباحث االستبانة للحصول على ادلعلومات ادلهمة يف ىذا البحث 
 . إىل اخلبَت، احملاضر، و الطلبة

 نتائج االستبانة من خبير اللغة العربية  .1

قدم الباحث النتائج  من ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية دلهارة 
القراءة من اخلبَت يف رلال تعليم اللغة العربية  وىو الدكتور احلاج سلتار يونس 
احملاضر يف تعليم اللغة العربية جلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري يف يوم 

: كما يف اآليت. 2013 من مارس 11اإلثنُت التاريخ 
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 1اجلدول 

 نتائج اإلستبانة من اخلبَت

عناصر التقدير الرقم 
مستوى األجواب 

1 2 3 4 

1 

المواد التعليمية 
مالئمة ادلواد مبعيار الكفاءة والكفاءة  -

 األسسية

 وضوح األغراض وادلؤشرات -

نظام عرض ادلواد التعليمية  -
تدرج ادلواد التعليمية من السهولة إىل  -

 الصعوبة

 مالئمة ادلواد بقدرة الطلبة -

 مالئمة ادلواد باحتياج الطلبة  -

 وضوح اللغة يف ادلواد -

عرض األمثلة يف ادلواد  -

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

نظام خاص للمواد التعليمية  
 مالئم نظام خاص للمواد بادلؤشرات -

تنوّع عرض نظام خاص للمواد ومالئم  -
 باحتياج الطلبة

 سهولة وتنوّع نظام خاص للمواد -

وضوح ادلدلوالت  -

   
 
 
 

 

 

 

 

 

    جاذبية المواد التعليمية   3
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 وضوح الصور اجلذابة يف ادلواد -

 مالئمة الصور بادلواد -

حجم، نوع األحرف، : مالئمة الوسع  -
 وادلساحة

 التلّون والتخطيط  -

الغالف يصف عن ادلواد  -

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

نظرا إىل اجلدول السابقة يتضح لنا أن نتائج االستبانة من خبَت اللغة 
: العربية ديكن تصنيفها إىل

 جيد جدا: 4 جيد: 3 مقبول: 2 ناقص: 1

 0 ناذلا  ناقصدرجة  -1
 0 ناذلا  مقبولدرجة  -2
 12 ناذلا  جيددرجة  -3
 5 ناذلا جيد جدادرجة  -4

يتضح لنا من ىذه اجلدول أن خبَت اللغة العربية يقدر ىذه ادلواد 
لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري التعليمية ادلعدة دلهارة القراءة 

 . بالتقدير جيد و جيد جداباري

 نتائج االستبانة من محاضر اللغة العربية  .2

قدم الباحث النتائج من ادلواد التعليمية ادلعدة دلهارة القراءة إىل زلاضر 
اللغة العربية يف ىذه اجلامعة وىو حنان ادلاجستَت احملاضر يف تعليم اللغة 
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 من 13العربية جلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري يف يوم األربعاء التاريخ 
: كما يف اجلدول اآليت.2013مارس 

 2اجلدول 

 نتائج االستبانة من احملاضر

 مستوى األجواب عناصر التقدير الرقم
1 2 3 4 

1 

 المواد التعليمية
مالئمة ادلواد مبعيار الكفاءة  -

 والكفاءة األسسية

 وضوح األغراض وادلؤشرات -

 نظام عرض ادلواد التعليمية -
تدرج ادلواد التعليمية من السهولة  -

 إىل الصعوبة

 مالئمة ادلواد بقدرة الطلبة -

 مالئمة ادلواد باحتياج الطلبة  -

 وضوح اللغة يف ادلواد -

 عرض األمثلة يف ادلواد -

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 

 جاذبية المواد التعليمية 
 وضوح الصور اجلذابة يف ادلواد -

 مالئمة الصور بادلواد -

حجم، نوع : مالئمة الوسع  -
 األحرف، وادلساحة
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 التلّون والتخطيط  -

 الغالف يصف عن ادلواد -
 

 

نظرا إىل اجلدول السابقة يتضح لنا أن نتائج االستبانة من زلاضر اللغة 
: العربية ديكن تصنيفها إىل

 جيد جدا: 4 جيد: 3 مقبول: 2 ناقص: 1

 0 ناذلا  ناقصدرجة  -1
 0 ناذلا  مقبولدرجة  -2
 7 ناذلا  جيددرجة  -3
 6 ناذلا جيد جدادرجة  -4

يتضح لنا من ىذه اجلدول أن زلاضر اللغة العربية يقدر ىذه ادلواد 
لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري التعليمية ادلعدة دلهارة القراءة 

 . بالتقدير جيد و جيد جداباري

 نتائج االستبانة من الطلبة .3

قدم الباحث اإلستبانة حصوال على البيانات عن شعور الطلبة 
 2013 من مارس 26وقدرهتم الذي قدمو الباحث يف يوم الثالثاء التاريخ 

بعد تعلم باستخدام الكتاب ادلعد  (كعينة البحث)إىل مخسة عشر طالبا 
 : وىو كما يف اجلدول اآليت
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 3اجلدول 

 نتائج االستبانة من الطلبة 

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
 1 14 ىل شعرت بالسهولة يف فهم ادلواد ادلطورة؟ 1
ىل شعرت بالسهولة  يف تنفيذ النشطات يف  2

 3 12 ادلواد ادلطورة؟

ىل شعرت على أن اإلرشادات الستخدام  3
 5 10 ادلواد ادلطورة سهلة للفهم؟

 0 15 ىل شعرت بالفرح يف استخدام ادلواد ادلطورة؟  4
 2 13 ىل جتذبك الصور ادلعروضة يف ادلواد التعليمية؟  5
ىل يًتقى فهمك بعد أن تعلمت باستخدام  6

 2 13 ادلواد ادلطورة؟

 13 77اجملموع 

: توضيحا دلعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة من االستبانة كما يلي

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
 1 14 ىل شعرت بالسهولة يف فهم ادلواد ادلطورة؟ 1

من سهولة يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة 
. (مستوى شلتاز ) % 93 بالتقدير يف فهمها



51 

 

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
ىل شعرت بالسهولة  يف تنفيذ النشطات يف  2

 3 12 ادلواد ادلطورة؟

 من تنفيذ يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة
. (مستوى جيد جدا) % 80 بالتقدير النشطاهتا

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
ىل شعرت على أن اإلرشادات الستخدام  3

 5 10 ادلواد ادلطورة سهلة للفهم؟

يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة بالتقدير 
. (مستوى مقبول)% 66،67

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
 0 15 ىل شعرت بالفرح يف استخدام ادلواد ادلطورة؟  4

بالتقدير  يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة
. (مستوى شلتاز )% 100

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
 2 13 ىل جتذبك الصور ادلعروضة يف ادلواد التعليمية؟  5
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بالتقدير  يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة
. (مستوى جيد جدا )% 87

 األسئلة الرقم
 األجواب

 ال نعم
ىل يًتقى فهمك بعد أن تعلمت باستخدام  6

 2 13 ادلواد ادلطورة؟

بالتقدير  يتضح لنا من ىذه اجلدول أن الطلبة يقدر ىذه ادلواد ادلعدة
. (مستوى جيد جدا )% 87

 عرض البيانات من تطبيق المواد التعليمية في الميدان -ج 

حصل الباحث على مجع الدروس لتعليم مهارة القراءة مكتوبا يف الكتاب 
اليت تتكون من سبعة دروسا، وىي " تعليم القراءة اجلذابة" التعليمي حتت عنوان 
، ختيار الزوجة ا،عمل ادلرأةالسارق وابنو، ، مرحلة الشباب، العربية الفصيحة وأثرىا

ادلفردات اجلديدة و  لكل درس تضمن من .، و من أضرار التدخُتأنواع الًتويح
. نص القراءة واألسئلة االستعابية وادلعاجلة النحوية والتدريبات والنشاطات والتقومي

فَتتب الباحث اخلطة الدراسة اليت فيها أشارة إىل معيار الكفاءة، 
 :عالمة الكفاءة ادلرجوة، و أىداف التعليم كما يف اآلتية الكفاءات األساسية،

خطة الدراسة في تعليم القراءة 
 األول: للقاء   

 اللغة العربية:  ادلادة    
 اجلامعة:  ادلستوى   
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 مهارة القراءة:  ادلهارة   
 العربية الفصيحة وأثرىا:  ادلوضوع   
  دقيقة90:  ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
  التفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب عن العربية الفصيحة

 .وأثرىا
  الكفاءة األساسية .ب 

 عن العربية  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص
 .الفصيحة وأثرىا

 العربية الفصيحة  عن الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم
 .وأثرىا

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 العربية الفصيحة  عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد

 .وأثرىا
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 النص ادلكتوب عن العربية الفصيحة وأثرىا فهم ادلعٌت حول. 
 النص ادلكتوب عن العربية الفصيحة وأثرىا الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 

 أهداف التعليم .د 
 عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة 

 .العربية الفصيحة وأثرىا
 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 النص ادلكتوب عن العربية الفصيحة وأثرىا فهم على قدرة الطلبة. 
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 النص ادلكتوب عن العربية  كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة
 .الفصيحة وأثرىا

 العربية الفصيحة وأثرهاادلفردات اجلديدة  والقراءة عن  : المادة الدراسية .ه 
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة .و 
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية .ز 
  : خطوات التدريس .ح 

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  اليت سيتعّلموهنا " العربية الفصيحة وأثرىا"يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب

 .الطلبة
 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2

  وكان الطلبة " العربية الفصيحة وأثرىا"حيكي احملاضر عن نص مكتوب
 .يستمعوهنا جيًدا

 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 يسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 
  يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات 

 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 
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 التقويم .ط 
 يعاالواجب الفردي واجلم:نوع اإلختبار   (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (2
 . األسئلة حول النص ادلكتوبعن  ةجييب الطلب: ادلادة    (3

الثاين : اللقاء  
 اللغة العربية :   ادلادة  

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:   ادلهارة  

 مرحلة الشباب:  ادلوضوع   
   دقيقة90:  ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
  مرحلة الشبابالتفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب عن. 

  الكفاءة األساسية .ب 
 مرحلة عن  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

  الشباب
 مرحلة الشباب عن الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم. 

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 مرحلة الشباب عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد. 
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 مرحلة الشبابالنص ادلكتوب عن  فهم ادلعٌت حول. 
 مرحلة الشبابالنص ادلكتوب عن  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 
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 أهداف التعليم .د 
 عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة 

 .مرحلة الشباب
 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 مرحلة الشبابالنص ادلكتوب عن  فهم على قدرة الطلبة. 
 مرحلة النص ادلكتوب عن  كشف الفكرة الرئيسية حول على الطلبة قدرة

 .الشباب
 مرحلة الشباب والقراءة عن  اجلديدةادلفردات : المادة الدراسية .ه 
 ( وادلباشرة، الًتمجة،القراءة)االنتقائية  : الطريقة .و 
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية .ز 
  : خطوات التدريس .ح 

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
  بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلماحملاضريقوم . 
  الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضوراحملاضريبدأ . 
  اليت سيتعّلموهنا الطلبة" مرحلة الشباب" عن نص مكتوب احملاضريتكّلم. 

 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2
  وكان الطلبة يستمعوهنا " مرحلة الشباب" عن نص مكتوب احملاضرحيكي

 .جيًدا
  الطلبة بقراءة النص قراءة جهريةاحملاضريأمر . 
  الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمواحملاضريأمر . 
 الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب احملاضر يسأل. 
 يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات. 

 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
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  اخلالصة حول النص ادلكتوباحملاضريقّدم . 
  الطلبة واجًبا منزلًيااحملاضريعطي . 
  التدريس باحلمدلة والسالماحملاضرخيتتم . 

 التقويم .ط 
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار   (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (2
.  جييب الطلبة عن األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة    (3

الثالث : اللقاء  
 اللغة العربية:  ادلادة    

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:  ادلهارة   

 السارق وابنو:  ادلوضوع   
  دقيقة90: ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
 .السارق وابنوعن التفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب 

 الكفاءة األساسية .ب 
 السارق عن  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

 . وابنو
 السارق وابنوعن  الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم.  

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 السارق وابنوعن  اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد. 
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 السارق وابنوعن النص ادلكتوب  فهم ادلعٌت حول. 
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 السارق وابنوعن النص ادلكتوب  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 
 أهداف التعليم .د 

 عن  اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة
 .السارق وابنو

 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 السارق وابنوعن النص ادلكتوب  فهم على قدرة الطلبة. 
 السارق وابنوعن النص ادلكتوب  كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة. 

 السارق وابنهعن ادلفردات اجلديدة والقراءة  : المادة الدراسية . ه
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة . و
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية . ز
  : خطوات التدريس . ح

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  الذي سيتعّلمونو " السارق وابنو  عن "يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب

 .الطلبة
 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2

  وكان الطلبة يستمعونو " السارق وابنو  عن "حيكي احملاضر عن نص مكتوب
 .جيًدا

 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 يسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 
 يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات. 
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 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 

 التقويم . ط
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار    (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار    (2
.  جييب الطلبة األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة     (3

الرابع : اللقاء  
 اللغة العربية:  ادلادة    

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:  ادلهارة   

 عمل ادلرأة:  ادلوضوع   
   دقيقة90: ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
  عمل ادلرأةالتفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب عن. 

  الكفاءة األساسية .ب 
 عمل عن  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

  .ادلرأة
 عمل ادلرأة عن الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم. 

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 عمل ادلرأة عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد. 
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
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 عمل ادلرأةالنص ادلكتوب عن  فهم ادلعٌت حول. 
 عمل ادلرأةالنص ادلكتوب عن  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 

 أهداف التعليم .د 
 عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة 

 .عمل ادلرأة
 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 عمل ادلرأةالنص ادلكتوب عن  فهم على قدرة الطلبة. 
 عمل ادلرأةالنص ادلكتوب عن  كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة. 

 .عمل ادلرأةادلفردات اجلديدة والقراءة عن  : المادة الدراسية .ه 
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة .و 
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية .ز 
  : خطوات التدريس .ح 

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  اليت سيتعّلموهنا الطلبة " عمل ادلرأة" يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب. 

 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2
  وكان الطلبة يستمعوهنا جيًدا" عمل ادلرءة"حيكي احملاضر عن نص مكتوب. 
 تأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 تأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 تسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 
 يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات. 

 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
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 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 

 التقويم .ط 
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار   (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (2
. جييب الطلبة عن األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة    (3

 

 اخلامس: اللقاء  
 اللغة العربية:  ادلادة    

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:  ادلهارة   

 ختيار الزوجةا:  ادلوضوع   
 دقيقة 90:  ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
  ختيار الزوجةاالتفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب عن. 

  الكفاءة األساسية .ب 
 ختيار اعن  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

  .الزوجة
 ختيار الزوجةا عن الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم.  

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 ختيار الزوجةا عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد.  
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 ختيار الزوجةاالنص ادلكتوب عن  فهم ادلعٌت حول.  
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 ختيار الزوجةإالنص ادلكتوب عن  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف.  
 أهداف التعليم .د 

 عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة 
  .ختيار الزوجةا
 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 ختيار الزوجةاالنص ادلكتوب عن  فهم على قدرة الطلبة.  
 ختيار االنص ادلكتوب عن  كشف الفكرة الرئيسية حول على الطلبة قدرة

  .الزوجة
 ختيار الزوجةاادلفردات اجلديدة والقراءة عن  : المادة الدراسية . ه
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة . و
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية . ز
  : خطوات التدريس . ح

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  اليت سيتعّلموهنا الطلبة " ختيار الزوجةا" يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب. 

 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2
  وكان الطلبة يستمعوهنا " ختيار الزوجةا"حيكي ا احملاضر عن نص مكتوب

 .جيًدا
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 يسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 

 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
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 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 

 التقويم . ط
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار   (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (2
.  جييب الطلبة عن األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة    (3

السادس : اللقاء  
 اللغة العربية:  ادلادة    

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:  ادلهارة   

 أنواع الًتويح:  ادلوضوع   
  دقيقة90: ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
 .أنواع الًتويحالتفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب عن 

  الكفاءة األساسية .ب 
 أنواع عن  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

 .الًتويح
 أنواع الًتويح عن الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم.  

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 أنواع الًتويح عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد. 
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 أنواع الًتويحالنص ادلكتوب عن  فهم ادلعٌت حول. 
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 أنواع الًتويحالنص ادلكتوب عن  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 
 أهداف التعليم .د 

 عن اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة 
 .أنواع الًتويح

 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 أنواع الًتويحالنص ادلكتوب عن  فهم على قدرة الطلبة.. 
 أنواع الًتويحالنص ادلكتوب عن  كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة. 

 أنواع الترويحادلفردات اجلديدة والقراءة عن  : المادة الدراسية . ه
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة . و
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية . ز
  : خطوات التدريس . ج

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  الذي سيتعّلموهنا الطلبة "  أنواع الًتويح"يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب. 

 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2
  وكان الطلبة يستمعوهنا "  أنواع الًتويح"حيكي احملاضر عن نص مكتوب

 .جيًدا
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 يسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 
 يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات. 

 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3
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 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 

 التقويم . ظ
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار   (1
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (2
 . جييب الطلبة عن األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة    (3

السابع : اللقاء  
 اللغة العربية:  ادلادة    

 اجلامعة:  ادلستوى   
 مهارة القراءة:  ادلهارة   

 من أضرار التدخُت:  ادلوضوع   
  دقيقة90:  ادلوعد      

 معيار الكفاءة .أ 
 .من أضرار التدخُتالتفاىم من خالل أنشطة القراءة على النص ادلكتوب 

  الكفاءة األساسية .ب 
 من أضرار  اجلهرية القراءة أنشطة خالل من ادلكتوب بنطق سليمٍم  نطق النص

 .التدخُت
 من أضرار التدخُت الصامتة القراءة أنشطة خالل من ادلكتوبة ادلعلومات فهم.  

 عالمة الكفاءة المرجوة .ج 
 من أضرار التدخُت اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات حتديد. 
 قراءة النص ادلكتوب بنطق سليم وطالقة. 
 من أضرار التدخُتالنص ادلكتوب  فهم ادلعٌت حول. 



66 

 

 من أضرار التدخُتالنص ادلكتوب  الفكرة الرئيسية حول عن الكشف. 
 أهداف التعليم .د 

 من  اجلهرية القراءة اذلجائية حول أنشطة احلروف أصوات على حتديد قدرة الطلبة
 .أضرار التدخُت

 بنطق سليم وطالقة القراءة الصحيحة، على قدرة الطلبة. 
 من أضرار التدخُتالنص ادلكتوب  فهم على قدرة الطلبة. 
 من أضرار النص ادلكتوب  كشف الفكرة الرئيسية حول على قدرة الطلبة

 .التدخُت
 من أضرار التدخينادلفردات اجلديدة والقراءة  : المادة الدراسية . ه
 (القراءة، الًتمجة، وادلباشرة)االنتقائية  : الطريقة . و
 ، الصور حول القصة، احلاسوب(القصة)النص ادلكتوب  : الوسائل التعليمية . ز
  : خطوات التدريس . ح

 ( دقيقة 15 )التمهيد  .1
 يقوم احملاضر بالتحية، والسالم، واألسئلة عن أحواذلم. 
 يبدأ احملاضر الدرس بالدعاء، مثّ يقرأ كشف احلضور. 
  الذي سيتعّلموهنا " من أضرار التدخُت"يتكّلم احملاضر عن نص مكتوب

 .الطلبة
 ( دقيقة 60 )األنشطة األساسية  .2

  وكان الطلبة " من أضرار التدخُت"حيكي احملاضر عن نص مكتوب
 .يستمعوهنا جيًدا

 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة جهرية. 
 يأمر احملاضر الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة وفهمها. 
 يسأل احملاضر الطلبة عن الفكرة الرئيسية من النص ادلكتوب. 
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 يراجع احملاضر الطلبة بالتدريبات. 
 ( دقيقة 15 )اإلختتام  .3

 يقّدم احملاضر اخلالصة حول النص ادلكتوب. 
 يعطي احملاضر الطلبة واجًبا منزلًيا. 
 خيتتم احملاضر التدريس باحلمدلة والسالم. 

 التقويم . ط
 الواجب الفردي واجلماعي:نوع اإلختبار   (4
 الكتابية والشفهية: شكل االختبار   (5
 . جييب الطلبة عن األسئلة حول النص ادلكتوب: ادلادة    (6

 عرض البيانات من االختبار وتحليلها-  د

 نتائج االختبار القبلي .1

 من مارس 14قدم الباحث االختبار القبلي يف يوم اخلاميس التاريخ 
فهمها قبل القيام بتجربة الكتاب   دلعرفة قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية و2013

واختار الباحث مخسة عشر طالبا يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية . ادلعد
:   وحصل الباحث على النتائج كما يف اجلدول اآليت. باري باري

  4اجلدول 

 نتائج الطلبة يف االختبار القبلي

 النمرة النتيجة الدرجة
 1 75 جيد
 2 70 جيد
 3 65 مقبول
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 4 65 مقبول
 5 65 مقبول
 6 60 مقبول
 7 60 مقبول
 8 70 جيد
 9 65 مقبول
 10 55 ضعيف
 11 55 ضعيف
 12 60 مقبول
 13 55 ضعيف
 14 70 جيد
 15 65 مقبول

اجملموع  950

نظرا إىل اجلدول السابقة يتضح لنا أن نتائج الطلبة يف االختبار القبلي 
: ديكن تصنيفها إىل

  طالبا0درجة شلتاز ناذلا   -1
  طالبا0درجة جيد جدا ناذلا   -2
  طالبا4درجة جيد ناذلا   -3
  طالبا8درجة مقبول ناذلا  -4
  طالبا3درجة ضعيف ناذلا  -5
 طالبا 0درجة راسب ناذلا  -6
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توضيحا دلعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة يف االختبار القبلي كما يف 
: اجلدول

 5اجلدول 

نسبة مئوية لنتيجة االختبار القبلي 

 نسبة مائوية الدرجة عدد الطلبة مسافة حتديد النتيجة النمرة
 - شلتاز - 90-100 1
 - جيد جدا - 80-89 2
 %26،67 جيد 4 70-79 3
 %53،33 مقبول 8 60-69 4
 %20 ضعيف 3 50-59 5
- راسب -  49-00 6

ومن ىنا يتضح أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها قبل تطبيق 
على مستوى مقبول، % 53،33على مستوى جيد ، % 26،67ادلواد ادلعدة، 

دلعرفة النتيجة ادلعدلة، استخدم الباحث الرمز كما . على مستوى ضعيف%  20
: يلي

 =الدرجة ادلعدلة  
 رلموع الدرجة

100 x% 
 رلموع الطلبة

 
950 

100 x%  =63،33% 
15 
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من نتيجة ادلعدلة السابقة، أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها قبل 
 .(مستوى مقبول)% 63،33استخدام الكتاب ادلعد بالتقدير 

 نتائج االختبار البعدي .2

بعد تطبيق التجربة يف مدة أربعة لقاءات من الكتاب ادلعد، قدم الباحث 
 دلعرفة قدرة الطلبة 2013 من مارس 25االختبار البعدي يف يوم اإلثنُت التاريخ 

يف قراءة نص العربية وفهمها بعد القيام بتجربة الكتاب ادلعد، وحصل الباحث 
 :على النتائج كما يف اجلدول اآليت

  6اجلدول 

 نتائج الطلبة يف االختبار البعدي

 النمرة النتيجة الدرجة
 1 85 جيد جدا
 2 80 جيد جدا

 3 75 جيد
 4 70 جيد
 5 75 جيد
 6 70 جيد
 7 75 جيد

 8 80 جيد جدا
 9 75 جيد
 10 65 مقبول
 11 65 مقبول
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 12 70 جيد
 13 60 مقبول

 14 80 جيد جدا
 15 65 مقبول

اجملموع  1090

نظرا إىل اجلدول السابقة يتضح لنا أن نتائج الطلبة يف االختبار البعدي 
: ديكن تصنيفها إىل

  طالبا0درجة شلتاز ناذلا   -1
  طالبا4درجة جيد جدا ناذلا   -2
  طالبا9درجة جيد ناذلا   -3
  طالبا4درجة مقبول ناذلا  -4
  طالبا0درجة ضعيف ناذلا  -5
 طالبا 0درجة راسب ناذلا  -6

توضيحا دلعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة يف االختبار البعدي كما 
يف اجلدول 

 7اجلدول 

 نسبة مئوية لنتيجة االختبار البعدي

 نسبة مائوية الدرجة عدد الطلبة مسافة حتديد النتيجة النمرة
 - شلتاز - 90-100 1
 %26،67 جيد جدا 4 80-89 2
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 %60 جيد 9 70-79 3
 %26،67 مقبول 4 60-69 4
 - ضعيف - 50-59 5
- راسب -  49-00 6

 

 ومن ىنا يتضح لنا أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها بعد تطبيق ادلواد 
%  26،67على مستوى جيد، %  60على مستوى جيد جدا، % 26،67ادلعدة، 

:  دلعرفة النتيجة ادلعدلة، استخدم الباحث الرمز كما يلي. على مستوى مقبول
 

 =الدرجة ادلعدلة  
 رلموع الدرجة

100 x% 
 رلموع الطلبة

 
1090 

100 x%  =72،76%  
15 

من نتيجة ادلعدلة السابقة، أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها 
. (مستوى جيد) % 72،76بعد التجربة باستخدام الكتاب ادلعد بالتقدير 

تحليل نتائخ االختبار  .3

إذا نظرنا من نتيجة ادلعدلة يف االختبار القبلي قبل جتربة ادلواد ادلعدة أن 
. (مستوى مقبول)% 63،33الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها بالتقدير قدرة  

أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها ادلواد ادلطورة وبعد التجربة باستخدام 
ولذلك يستنتج الباحث أن ادلادة . (مستوى جيد) % 72،76بالتقدير 
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التعليمية ادلعدة اليت تتكون من ادلوضوعات ادلذكورة سابقا أكثر فعالية لًتقية 
. مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى

 في الميدان  تحليل البيانات من اجرءات إعداد المواد التعليمية -ه 

 البحث قام الباحث بتحليل البيانات اليت حصلت عليها من ايف ىذ
وتكون ادلناقشة حسب اخلطوات ادلتتابعة يف . الدراسة ادليدانية اليت عرضها الباحث

. اجراءات اإلعداد، وفيما يلي بياهنا

 وىى ادلقابلة اليت قابلة مع رئيس معهد اجلامعةمب قام الباحث، التمهيدية: أوال
ادلستخدم والكتاب وطريقة تعليمها الوسائل  تعليمأىداف الحتتوى على تعليق 

امعة اإلسالمية احلكومية  اجل اللغة العربية يف العملية التعليمية لطلبة معهدزلاضر
 باري باري، وأحوال الطلبة من ميوذلم واىتمامهم ودوافعهم و مواقفهم يف تعليم

 . القراءة

انطالقا من نتائج الدراسة واالستبانة والنتائج، رأي ، التخطيط والتطوير: ثانيا
الباحث أمهية وجود ادلواد ادلناسبة مع مراعاة حاجاهتم وقدرهتم، أن تكون ادلواد 
جذابة حيث يرفع هبا اىتمام الطلبة ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية خاصة لتعليم 

ودلا تقدم حول الباحث تعيُت ادلدلوالت ادلناسبة باألىداف العامة . مهارة القراءة
واألىداف اخلاصة وبأحوال الدارسُت، وقام أيضا باختبار احملتوى ادلناسب من شيت 

وكذلك حبث الباحث عن . ادلصادر وادلراجع باإلعتماد على معايَت اختيار احملتوى
الصور التعليمية ادلطابقة للموضوع ادلقرر، حيث ديكن هبا حزب اىتمام الطلبة 

وكذلك اختار الباحث أساليب التدريس . واظهار رغبتهم يف تعليم ادلواد
والنشاطات واالسًتاتيجية التعليمية والوسائل ادلعينة وأساليب تقومي مع أدواهتا 

 .      ادلناسبة بالدارسُت لوضعها يف دليل العام
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بعد أن مت التخطيط بدأ الباحث بإعداد ادلواد إعداد المواد التعليمية، : ثالثا
التعليمية دلهارة القرءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري 

وبعد أن يتم إعداد ادلواد التعليمية ادلطبوعة . وتنظيمها حسب معايَت تنظيم احملتوى
يف شكل الكتاب التعليمي، وضع الباحث دليل العام لتقدمي ىذه ادلواد التعليمية 

وكان يف ىذه الدليل النموذج من خطوات لتقدمي ادلواد التعليمية يف . وتطبيقها
عملية التعليم من ادلقدمة و ادلفردات اجلديدة و نص القراءة واألسئلة االستعابية 

وذكر فيو أيضا الوسائل ادلعينة . وادلعاجلة النحوية والتدريبات والنشاطات والتقومي
ديكن االستفادة منها يف تعليمها، وذكر فيو أنواع الطريقة اليت ديكن تطبيقها 

 .   لتقدمي ىذه ادلواد التعليمية

 التقدير من الخبير: رابعا

 مالئعة ادلادة ادلعدة مبعيار األىداف العامة واألىداف اخلاصة . 

يف مالئمة ادلواد ادلعدة مبعيار األىداف " مناسب جدا"يقدر اخلبَت  -
العامة واألىداف اخلاصة، والحظ الباحث ادلنهج ادلستخدم يف تعليم 

اللغة العربية يف تلك اجلامعة، فوجد الباحث أن األىداف العامة 
واألىداف اخلاصة يف تعليم القراءة يف ادلستوى األول يعٍت قدرة الطلبة 

يف القراءة وفهمها  حلصول إىل ىذا ادلستوى، وحسب التدرج يف 
تعليم القراءة ال بد اإلبتداء بتعليم ادلفردات ونص القراءة واألسئلة 

. االستعابية وادلعاجلة النحوية والتدريبات والنشاطات والتقومي
حتليل النص ادلقروء إىل أجزاء ومعرفة ما بينها واألىداف العامة ىي 

. من عالقات

 مالئعة ادلواد ادلعدة مبعيار تعيُت ادلواد 
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يف تعيُت ادلواد التعليمية، ال بد من اإلىتمام بادلبادئ يف تعيينها منها 
فشموليتها تعٍت أهنا تصوير عدد ادلواد ادلوجدة، وأما . مشولية ادلواد ودقتها

دقتها تعٍت إىل أي مدى استيعاب الطلبة ذلذه ادلواد التعليمية ومن مشولية 
. ادلواد التعليمية ودقتها رأي اخلبَت

  مالئمة حباجة الطلبة 

يف إعداد ادلواد التعليمية ال بد من ادلعرفة األولية بالطلبة، وىذا مهم حىت 
ال خيطئ يف إلقاء ادلواد التعليمية الصعبة أو السهلة، ويف رأي اخلبَت يف 

.  رلال تعليم اللغة العربية أهنا جيد جدا

  مالئمة يف عرض ادلواد 

الوضوح يف دليل العام للمعلم، والًتتيب يف تقدديو مهم يف تعليم والتعلم، 
ال سيما . بدون يشعر الطلبة بالصعوبة يف تعليمها واحملاضر على تعلمها

إذا كان ادلادة ذلا العالقة الشرطية، وكذلك باستخدام الوسائل والطريقة 
وهبذه النقطة رأي . مهمة جدا حىت ينمي رغبة الطلبة يف عملية التعليم

. اخلبَت و زلاضر اللغة العربية  أهنا جيد

قام الباحث بعد ذلك بتصحيح ادلواد التعليمية التصحيح، : خامسا
 .حسب تقدير اخلبَت وتعليقاتو

قام الباحث بتطبيق ىذه ادلواد التعليمية ادلعدة التجربة الميدانية، : سادسا
االسًتاتيجية ادلختارة ادلذكرة يف الدليل العام مع االستفادة الوسائل ادلعينة 

وجبانب ذلك قدمها الباحث ادلقابلة إىل احملاصر يف ىذه اجلامعة . كالصور
 .ونتائج ىذه اإلستبانة دلت أن ىذه ادلواد التعليمية جيدة. حلصول على تقديراهتا
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و من خالل ىذا التطبيق الحظ الباحث اشتاراك الطلبة يف عملية التعليم 
واىتمامهم واستجابتهم حنو تعليم اللغة العربية، فوجد أهنم يهتمون كثَتا بتعلمها 

فتكون عملية التعليم هبذه ادلواد التعليمية واإلسًتاجتية . ويتعلموهنا جبد ونشاط
 .   ادلختارة عملية مرحية

وبعد أن مت الباحث من تطبيقو، قام الباحث باالختبار البعدى دلعرفة مدى 
والنتائج ىذا االختبار تدل على . فعاليتها لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة

وجبانب ذلك وزع الباحث . ارتقاء كفاءة الطلبة يف قراءة نص العربية وفهمها
وتصبح ىذه النتائج . االستبانة إىل الطلبة دلعرفة آرائهم عن ادلواد التعليمية ادلعدة

 .  دليال للباحث يف تصحيح ىذه ادلواد

األخَت حسب تقديرات زلاضر  قام الباحث بالتصحيحتصحيح األخير، : سابعا
 .اللغة العربية ونتائج االختبار البعدى وآراء الطلبة
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الفصل الخامس 

  والمقترحاتالتوصياتونتائج البحث 

كلمة قررىا الباحث من صميم قلبو األعمق دلا فرغ عن " احلمد هلل رب العادلني" 
وبقي اآلن تقدمي . حبثو العلمي حىت يكتب ىذا الفصل خامتا من مجيع عملية البحث

.   وادلقًتحاتنتائج البحث وبعض التوصيات

النتائج - أ

اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الباحث يف الدراسة ادلبدئية وعلى النتائج 
اليت حصل عليها الطلبة يف اختبار القبلي والبعدي كالدراسة الثانية ميكن للباحث أن 

: يلخص أىم نتائج البحث فيما يلي

ادلوضوعات ادلناسبة لًتقية مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .1
السارق وابنه، ، مرحلة الشباب، العربية الفصيحة وأثرها :بارى بارى ىي

 .، و من أضرار التدخينأنواع الترويح، ختيار الزوجة ا،عمل المرأة
لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية قد مت تصميم ادلواد التعليمية اجلديدة وتطبيقها  .2

، إعداد المواد التمهيدية،الدراسة : احلكومية بارى بارى نذكر كما اآليت
، اإلصالحات، التجربة األولىالتجربة  اإلصالحات،،  من الخبيرالتحكيم
 .، و إنتاج المواد الجديدةاإلصالحاتالثانية، 

تطبيق ادلادة التعليمية اجلديدة اليت تتكون من ادلوضوعات ادلذكورة سابقا أكثر  .3
لًتقية مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية  واقتصادية وجذابة فعالية

احلكومية بارى بارى على أساس البيانات اليت حصل عليها الباحث من خالل 
اختبار البعدي بعد تطبيقها ميدانيا، أن قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية 
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مستوى ) % 72،76وفهمها بعد التجربة باستخدام الكتاب ادلعد بالتقدير 
 .(جيد

 المقترحات و التوصيات - أ

 و  التوصياتاستنادا على مااكتشفو الباحث من احلقائق السابقة قدم
: ادلقًتحات التالية

فينبغي للمحاضرين يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى بارى  -1
أن يستخدموا الكتاب التعليمي ادلطورة للباحث لًتقية مهارة القراءة 

 .لدي الطلبة
فينبغي للباحثني اآلخرين أن يقدموا ادلواد التعليمية اجلديدة لًتقية  -2

مهارات األخرى، على سبيل ادلثال  ادلواد التعليمية لًتقية مهارة 
. الكالم، االستماع، أو الكتابة
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